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  الجزء األول

رمحن الرحيم بسم اهللا ال  

قال الشيخ الفقيه العامل الثقة الناسك األبر وفد اهللا املعتمر شرف الدين املعتمد يف سياحته على رب 
العاملني أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم اللوايت مث الطنجي املعروف بابن بطوطة رمحه 

  .اهللا ورضي عنه وكرمه آمني

يسلكوا منها سبالً فجاجاً، وجعل منها وإليها تارام الثالث نباتاً احلمد هللا الذي ذلّل األرض لعباده ل
دحاها بقدرته فكانت مهاداً للعباد، وأرساها باألعالم الراسيات واألطواد، ورفع فوقها . وإعادة وإخراجا

وجعل القمر نوراً والشمس . مسك السماء بغري عماد، وأطلع الكواكب هداية يف ظلمات الرب والبحر
وفطر أقطارها . وأنبت فيها من كل الثمرات. ، مث أنزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد املماتسراجاً

بصنوف النبات، وفجر البحرين عذباً فراتاً، وملحاً أجاجاً، وأكمل على خلقه اإلنعام بتذليل مطايا 
وصلى اهللا على سيدنا . األنعام، وتسخري املنشئات كاألعالم لتمتطوا من صهوة القفر ومنت البحر أثباجاً

بعثه اهللا تعاىل رمحة للعاملني واختاره . وطلع نور هدايته وهاجا. وموالنا حممد الذي أوضح للخلق منهاجاً
خامتاً للنبيني وأمكن صوارمه من رقاب املشركني حىت دخل الناس يف دين اهللا أفواجاً، وأيده باملعجزات 

. ا بدعوته الذمم الباليات، وفجر من بني أنامله ماء ثجاجاًالباهرات، وأنطق بتصديقه اجلمادات، وأحي

ورضي اهللا تعاىل عن املتشرفني باالنتماء إليه أصحاباً وآالً وأزواجاً، املقيمني تقاة الدين فال ختشى بعدهم 
اعوجاجاً، فهم الذين آزروه على جهاد األعداء، وظاهروه على إظهار امللة البيضاء، وقاموا حبقوقها 

مية من اهلجرة والنصرة واإليواء، واقتحموا دونه نار اليأس حامية، وخاضوا حبر املوت عجاجاً، الكر
ونستوهب اهللا تعاىل ملوالنا اإلمام اخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على رب العاملني ااهد يف سبيل اهللا املؤيد 

ء الراشدين نصراً يوسع الدنيا وأهلها ابتهاجاً،  أيب عنان فارس ابن موالينا األئمة املهتدين اخللفا-بنصر اهللا 
وسعداً يكون لزمانة الزمان عالجاً، كما وهبه اهللا بأساً وجوداً مل يدع طاغياً وال حمتاجاً، وجعل بسيفه 

وبعد، فقد قضت العقول، وحكم املعقول واملنقول، بأن هذه اخلالفة العلية، . وسيبه لكل ضيقة انفراجاً
هي ظل اهللا املمدود على األنام، وحبله الذي به االعتصام، ويف سلك طاعته .  الفاسيةااهدة املتوكلة

جيب االنتظام، فهي اليت أبرأت الدين عند اعتالله، وأغمدت سيف العدوان عند انسالله، وأصلحت األيام 
بعد فسادها، ونفقت سوق العلم بعد كسادها، وأوضحت طرق الرب عند انتهاجها، وسكنت أقطار 
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ألرض عند ارجتاجها، وأحيت سنن املكارم بعد مماا، وأماتت رسوم املظامل بعد حياا، وأمخدت نار ا
الفتنة عند اشتعاهلا، وأنقضت حكام البغي عند استقالهلا، وشادت مباين احلق على عماد التقوى، 

اجلوزاء، واد واستمسكت من التوكل على اهللا بالسبب األقوى، فلها العز الذي عقد تاجه على مفرق 
الذي جر أذياله على جمرة السماء، والسعد الذي رد على الزمان غض شبابه، والعدل الذي على أهل 
اإلميان مد يد أطنابه، واجلود الذي قطر سحابه اللجني والنضار، والبأس الذي فيه غمامة الدر املوار، 

لدول، والبطش الذي سبق سيفه العذل، والنصر الذي تفض كتائبه األجل، والتأييد الذي بعض غنائمه ا
واألناة اليت ال ميل عندها األمل، واحلزم الذي يسد على األعداء وجوه املسارب، والعزم الذي يفل 

مجوعها قبل قراع الكتائب، واحللم الذي جيين العفو من مثر الذنوب، والرفق الذي مجع على حمبته بنات 
  .ملشكالت والعمل املفيد باإلخالص واألعمال بالنياتالقلوب، والعلم الذي جيلو نوره دياجي ا

    

مطمح اآلمال، ومسرح مهم الرجال، وحمط رحال الفضائل، ومثابة أمن : وملا كانت حضرته العلية
اخلائف، ومنية السائل، توخى الزمان خدمتها ببدائع حتفه، ورائع طرفه، فانثال عليها العلماء انثيال جودها 

إليها األدباء تسابق عزماا إىل العداة، وحج العارفون حرمها الشريف، وقصد على الصفات، وتسابق 
السائحون استطالع معناها املنيف، وجلأ اخلائفون إىل االمتناع بعز جناا، واستجارت امللوك خبدمة 
، وعن أبواا، فهي القطب الذي عليه مدار العامل، ويف القطع بتفضيلها تساوت بديهة عقل اجلاهل والعامل

مآثرها الفائقة يسند صحاح اآلثار كل مسلم، وبإكمال حماسنها الرائقة يفصح كل معلم، وكان ممن وفد 
على باا السامي، وتعدى أوشال البالد إىل حبرها الطامي، الشيخ الفقيه السائح الثقة الصدوق، جوال 

اهللا بن حممد بن إبراهيم اللوايت األرض، وخمترق األقاليم بالطول والعرض، أبو عبد اهللا حممد ابن عبد 
املعروف بابن بطوطة املعروف يف البالد الشرقية بشمس الدين، وهو الذي طاف األرض معترباً، وطوى 

األمصار خمترباً، وباحث فرق األمم، وسرب سري العرب والعجم، مث ألقى عصا التسيار ذه احلضرة العليا، 
 ثنيا، وطوى املشارق إىل مطلع بدرها بالغرب، وآثرها على ملا علم أن هلا مزية الفضل دون شرط وال

األقطار إيثار الترب على الترب، اختياراً بعد طول اختبار البالد واخللق، ورغبة اللحاق بالطائفة املثلى، اليت 
على احلق فغمره من إحسانه اجلزيل، وامتنانه احلفي احلفيل، ما أنساه املاضي باحلال، وأغناه عن طول 

رحال، وحقر عنده ما كان من سواه يستعظمه، وحقق لديه ما كان من فضله يتومهه، فنسي ما كان الت
ألفه من جوالن البالد، وظفر باملرعى اخلصب بعد طول اإلرتياد، ونفذت اإلشارة الكرمية بأن ميلي ما 

وك األقطار، شاهده يف رحلته من األمصار، وما علق حبفظه من نوادر األخبار، ويذكر من لقيه من مل
وعلمائها األخيار، وأوليائها األبرار، فأملى من ذلك ما فيه نزهة اخلواطر، وجة املسامع والنواظر، من 
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وصدر األمر العايل لعبد مقامهم الكرمي، املنقطع إىل . كل غريبة أفاد باجتالئها، وعجيبة أطرف بانتحائها
 الكليب، أعانه اهللا على خدمتهم، وأوزعه شكر حممد ابن حممد بن جزي. بام املتشرف خبدمة جنام

نعمتهم، أن يضم أطراف ما أماله الشيخ أبو عبد اهللا من ذلك مشتمالً يف تصنيف يكون على فوائده 
مشتمالً، ولنيل مقاصده مكمالً، متوخياً تنقيح الكالم وذيبه، معتمداً إيضاحه وتقريبه، ليقع االستمتاع 

فامتثل ما أمر به مبادراً، وشرع يف منهله . ع بدرها عند جتريده من الصدفبتلك الطرف، ويعظم االنتفا
ليكون مبعونة اهللا عن توفية الغرض منه صادراً، ونقلت معاين كالم الشيخ أيب عبد اهللا بألفاظ موفية 

للمقاصد اليت قصدها، موضحة للمناحي اليت اعتمدها، ورمبا أوردت لفظه على وضعه، فلم أخل بأصله 
 فرعه، وأوردت مجيع ما أورده من احلكايات واألخبار، ومل أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك وال وال

اختبار، على أنه سلك يف إسناد صحاحها أقوم املسالك، وخرج عن عهدة سائرها مبا يشعر من األلفاظ 
بط، بذلك وقيدت املشكل من أمساء املواضع والرجال بالشكل والنقط، ليكون أنفع يف التصحيح والض

وشرحت ما أمكنين شرحه من األمساء العجمية، ألا تلتبس بعجمتها على الناس، وخيطئ يف فك معماها 
معهود القياس، وإنا فنرجو أن يقع ما قصدته من املقام العلي، أيده اهللا مبحل القبول، وأبلغ من اإلغضاء 

 اهلفوات كفيلة، واهللا تعاىل يدمي عن تقصريه املأمول، فعوائدهم يف السماح مجيلة، ومكارمهم بالصفح عن
  .هلم عادة النصر والتمكني ويعرفهم عوارف التأييد والفتح املبني

  بدء الرحلة والخروج من طنجة

    

كان خروجي من طنجة مسقط رأسي يف يوم اخلميس الثاين من شهر اهللا رجب : قال الشيخ أبو عبد اهللا
 بيت اهللا احلرام، وزيارة قرب الرسول عليه أفضل الصالة الفرد عام مخسة وعشرين وسبعمائة، معتمداً حج

منفرداً عن رفيق آنس بصحبته، وراكب أكون يف مجلته، لباعث على النفس شديد العزائم، . والسالم
فحزمت أمرى على هجر األحباب من اإلناث . وشوق إىل تلك املعاهد الشريفة كامن يف احليازم

وكان والداي بقيد احلياة فتحملت لبعدمها وصباً، . ور للوكوروالذكور، وفارقت وطين مفارقة الطي
أخربين أبو عبد اهللا : قال ابن جزي. ولقيت كما لقيا من الفراق نصباً وسين يومئذ اثنتان وعشرون سنة

  .مبدينة غرناطة أن مولده بطنجة يف يوم االثنني السابع عشر من رجب الفرد سنة ثالث وسبعمائة

    

 أيام أمري املؤمنني وناصر الدين ااهد يف سبيل رب العاملني الذي رويت أخبار جوده وكان ارحتايل يف
موصولة اإلسناد باإلسناد، وشهرت آثار كرمه شهرة واضحة اإلشهاد، وحتلت األيام حبلى فضله، ورتع 
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الذي فل حد األنام يف ظل رفقه وعدله، اإلمام املقدس أيب سعيد ابن موالنا أمري املؤمنني وناصر الدين 
الشرك صدق عزائمه، وأطفأت نار الكفر جداول صارمه، وفتكت بعباد الصليب كتائبه، وكرمت يف 

إخالص اجلهاد مذاهبه، اإلمام املقدس أيب يوسف ابن عبد احلق، جدد اهللا عليهم رضوانه، وسقى 
سلمني، وأبقى ضرائحهم املقدسة من صوب احليا طله وتانه، وجزاهم أفضل اجلزاء عن اإلسالم وامل

فوصلت مدينة تلمسان وسلطاا يومئذ أبو تاشفني عبد الرمحن بن موسى . امللك يف عقبهم إىل يوم الدين
ووافقت ا رسويل ملك إفريقية السلطان أيب حيىي رمحه اهللا، ومها . بن عثمان بن يغمر أسن بن زيان

ي بن إبراهيم النفزاوي، والشيخ الصاحل أبو قاضي األنكحة مبدينة تونس أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر عل
 بضم الزاي نسبة إىل قرية بساحل املهدية، وهو -عبد اهللا حممد بن احلسني بن عبد اهللا القرشي الزبيدي 

ويف يوم وصويل إىل تلمسان، خرج عنها الرسوالن املذكوران، . أحد الفضالء وكانت وفاته عام أربعني
هما، فاستخرت اهللا عز وجل يف ذلك وأقمت بتلمسان ثالثاً يف قضاء فأشارعلي بعض االخوان مبرافقت

. مآريب، وخرجت أجد السري يف آثارمها، فوصلت مدينة مليانة، وأدركتهما ا، وذلك يف إبان القيظ

فلحق الفقيهني مرض أقمنا بسببه عشراً، مث ارحتلنا وقد اشتد املرض بالقاضي منهما، فأقمنا ببعض املياه 
فة أميال من مليانة ثالثاً وقضى القاضي حنبه ضحى اليوم الرابع، فعاد ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو على مسا

وتركتهم هنالك، وارحتلت مع رفقة من جتار تونس منهم احلاج . عبد اهللا الزبيدي إىل مليانة فقربوه ا
ر، وأقمنا خبارجها أياماً، إىل مسعود بن املنتصر، واحلاج العدويل، وحممد بن احلجر، فوصلنا مدينة اجلزائ

فتوجهنا مجيعاً على منبجة جبل الزان، مث وصلنا إىل مدينة جباية . أن قدم الشيخ أبو عبد اهللا وابن القاضي
فرتل الشيخ أبو عبد اهللا بدار قاضيها أيب عبد اهللا الزواوي، ونزل أبو الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أيب 

 جباية إذ ذاك أبا عبد اهللا حممد بن سيد الناس احلاجب، وكان قد تويف من جتار عبد اهللا املفسر، وكان أمري
وترك ثالثة آالف دينار من الذهب، . تونس الذين صحبتهم من مليانة حممد بن احلجر الذي تقدم ذكره

وأوصى ا لرجل من أهل اجلزائر يعرف بابن حديدة، ليوصلها إىل ورثته بتونس فانتهى خربه البن سيد 
الناس املذكور فانتزعها من يده، وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال املوحدين ووالم، وملا وصلنا إىل 
جباية كما ذكرته، أصابتين احلمى، فأشار علي أبو عبد اهللا الزبيدي باإلقامة فيها حىت يتمكن الربء مين، 

فقال يل أما . اصد أرض احلجازفأبيت وقلت إن قضى اهللا عز وجل باملوت فتكون وفايت بالطريق وأنا ق
إن عزمت فبع دابتك وثقل املتاع، وأنا أعريك دابة وخباء وتصحبنا خفيفاً، فإننا جند السري خوف غارة 

العرب يف الطريق، ففعلت هذا، وأعارين ما وعد به، جزاه اهللا خرياً وكان ذلك أول ما ظهر يل من 
ا إىل أن وصلنا مدينة قسنطينية ، فرتلنا خارجها وأصابنا وسرن. األلطاف اإلهلية يف تلك الوجهة احلجازية

فلما كان من الغد تلقانا حاكم املدينة . مطر جود فاضطررنا إىل اخلروج عن األخبية ليالً إىل دور هنالك
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وهو من الشرفاء الفضالء يسمى بأيب احلسن، فنظر إىل ثيايب وقد لوثها املطر، فأمر بغسلها يف داره، وكان 
فكان ذلك أول .  منها خلقاً، فبعث مكانه إحراماً بعلبكياً وصر يف أحد طرفيه دينارين من الذهباإلحرام

وأقمنا ا أياماً، مث تركنا ا ما . ما فتح به على وجهيت، ورحلنا إىل أن وصلنا مدينة بونة ونزلنا بداخلها
اصلنا اجلد، وأصابتين احلمى، كان يف صحبتنا من التجار ألجل اخلوف يف الطريق، وجتردنا للسري، وو

فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف، وال ميكنين الرتول من اخلوف، إىل 
أن وصلنا إىل مدينة تونس فربز أهلها للقاء الشيخ أيب عبد اهللا الزبيدي ولقاء أيب الطيب ابن القاضي أيب 

الم والسؤال ومل يسلّم علي أحد، لعدم معرفيت م، عبد اهللا النفزاوي، فأقبل بعضهم على بعض بالس
فوجدت من ذلك النفس ما مل أملك معه سوابق العربة واشتد بكائي، فشعر حبايل بعض احلجاج فأقبل 

    علي بالسالم 

: قال ابن جزي. واإليناس، وما زال يؤنسين حبديثه حىت دخلت املدينة ونزلت منها مبدرسة الكتبيني

ي اجلماعة أخطب اخلطباء أبو الربكات حممد بن حممد ابراهيم السلمي هو ابن احلاج أخربين شيخي قاض
قال قصدت مدينة بلش من بالد األندلس يف ليلة عيد، برسم . البلفيقي أنه جرى له مثل هذه احلكاية

رواية احلديث املسلسل بالعيد عن أيب عبد اهللا ابن الكماد، وحضرت املصلى مع الناس، فلما فرغت 
نظرت : لصالة واخلطبة، أقبل الناس بعضهم على بعض بالسالم، وأنا يف ناحية ال يسلم واإليناس، وقالا

  .إليك، فرأيتك منتبذاً عن الناس، ال يسلم عليك أحد فعرفت أنك غريب فأحببت إيناسك جزاه اهللا خرياً

  ذكر سلطان تونس

لسلطان أيب زكريا حيىي ابن السلطان أيب وكان سلطان تونس عند دخويل إليها السلطان أبا حيىي ابن ا
وكان بتونس مجاعة . إسحاق إبراهيم ابن السلطان أيب زكريا حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص رمحه اهللا

من أعالم العلماء، منهم قاضي اجلماعة ا أبو عبد اهللا حممد ابن قاضي اجلماعة أيب العباس أمحد بن حممد 
خلزرجي البلنسي األصل، مث التونسي هو ابن الغماز، ومنهم اخلطيب أبو بن حسن بن حممد األنصاري ا

إسحاق إبراهيم بن حسني بن علي بن عبد الرفيع، وويل أيضاً قضاء اجلماعة يف مخس دول، ومنهم الفقيه 
ومن عوائده أنه . أبو علي عمر بن علي بن قداح اهلواري، وويل أيضاَ قضاءها وكان من أعالم العلماء

كل يوم مجعة بعد صالا إىل بعض أساطني اجلامع األعظم املعروف جبامع الزيتونة، ويستفتيه الناس يستند 
فإذا أفىت يف أربعني مسألة انصرف عن جملسه ذلك، وأظلين بتونس عيد الفطر، فحضرت . يف املسائل

ملسجد السلطان وواىف ا. املصلّى، وقد احتفل الناس لشهود عيدهم، وبرزوا يف أمجل هيئة وأكمل شارة
أبو حيىي املذكور راكباً ومجيع أقاربه وخواصه، وخدم مملكته مشاة على أقدامهم يف ترتيب عجيب، 
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وبعد مدة تعني لركب احلجاز الشريف . وصليت الصالة، وانقضت اخلطبة، وانصرف الناس إىل منازهلم
فقدموين قاضياً . ملصامدةشيخه ويعرف بأيب يعقوب السوسي من أهل أقل من بالد إفريقية، وأكثره ا

بينهم، وخرجنا من تونس يف أواخر شهر ذي القعدة سالكني طريق الساحل، فوصلنا إىل بلدة سوسة، 
وهي صغرية حسنة مبنية على شاطىء البحر، بينها وبني مدينة تونس أربعون ميالً، مث وصلنا إىل مدينة 

قال ابن . املالكي مؤلف كتاب التبصرة يف الفقهصفاقس وخبارج هذه البلدة قرب اإلمام أيب احلسن اللخمي 
  : يقول علي بن حبيب التنوخي: جزي يف بلدة صفاقس

 المصانع والمصلّى ذات  ساقألرض صف سقياً

 السامي المعلّى فقصرها  محمى القصير إلى الخليج

 الهالً وستزوره أه  ينول حاد يقيك دبل

 اله ويمنتارة ع ر  سر يححوالب وكأنه

ىرأى الرقباء ولّ فإذا  يريد زيارة صب 

  : ويف عكس ذلك يقول األديب البارع أبو عبد اهللا حممد بن أيب متيم وكان من ايدين املكثرين

 ابوال سقى أرضها غيث إذا انسك  اهنال صفا عيش لساك صفاقس

 ارببها العاديين الروم والع عانى  اهتمن بلدة من حل ساح ناهيك

  وبات في البحر يشكو األسر والعطبا  هتضل في البر مسلوباً بضاع كم

 اربا ههو لهم أن يدن فكلما  اهنعاين البحر من لؤم لقاط قد

مث وصلنا إىل مدينة قابس ونزلنا بداخلها، وأقمنا ا عشراً لتوايل نزول األمطار، قال ابن جزي يف ذكر 
  : يقول بعضهم: قابس

 البطحاء من قابس بجانب  لهفي على طيب ليال خلت

    

 نار بيد القابس جذوة  كأن قلبي عند تذكارها

 خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس، وصحبنا يف بعض املراحل إليها حنو مائة فارس أو يزيد، مث
وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب، وحتامت مكام، وعصمنا اهللا منهم، وأظلنا عيد األضحى يف 

قدت بصفاقس ويف الرابع بعده وصلنا إىل مدينة طرابلس، فأقمنا ا مدة وكنت ع. بعض تلك املراحل
على بنت لبعض أمناء تونس، فبنيت عليها بطرابلس مث خرجت من طرابلس يف أواخر شهر احملرم من عام 
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ستة وعشرين، ومعي أهلي، ويف صحبيت مجاعة من املصامدة، وقد رفعت العلم، وتقدمت عليهم، وأقام 
وهنالك أرادت . ر سرتالركب يف طرابلس خوفاً من الربد واملطر، وجتاوزنا مسالتة ومسراتة وقصو

طوائف العرب اإليقاع بنا مث صرفتهم القدرة، وحالت دون ما راموه من أذيتنا، مث توسطنا الغابة، 
وجتاوزناها إىل قصر برصيصا العابد، إىل قبة سالم، وأدركنا هنالك الركب الذين ختلفوا بطرابلس، ووقع 

لبعض طلبة فاس وبنيت ا بقصر الزعافية، بيين وبني صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته وتزوجت بنتاً 
وأوملت وليمة حبست هلا الركب يوماً وأطعمتهم، مث وصلنا يف أول مجادى األوىل إىل مدينة اإلسكندرية 
حرسها اهللا، وهي الثغر احملروس، والقطر املأنوس العجيبة الشأن األصيلة البنيان، ا ما شئت من حتسني 

رمت مغانيها، ولطفت معانيها، ومجعت بني الضخامة واإلحكام مبانيها، وحتصني، ومآثر دنيا ودين، ك
فهي الفريدة يف جتلي سناها، واخلريدة جتلى يف حالها، الزاهية جبماهلا املُغِرب، واجلامعة ملفترق احملاسن، 

ناس وقد وصفها ال. لتوسطها بني املشرق واملغرب، فكل بديعة ا اختالؤها، وكل طرفة فإليها انتهاؤها
  .فأطنبوا، وصنفوا يف عجائبها فأغربوا وحسب املشرف إىل ذلك ما سطره أبو عبيد يف كتاب املسالك

  ذكر أبوابها ومرساها

باب السدرة وإليه يشرع طريق املغرب، وباب رشيد، وباب البحر، : وملدينة االسكندرية أربعة أبواب
وهلا املرسى العظيم . والباب األخضر، وليس يفتح إال يوم اجلمعة، فيخرج الناس منه إىل زيارة القبور
 اهلند، ومرسى الكفار الشأن ومل أر يف مراسي الدنيا مثله إال ما كان من مرسى كومل وقاليقوط ببالد

  .بسرادق ببالد األتراك ومرسى الزيتون ببالد الصني، وسيقع ذكرها

  ذكر المنار

وصفته أنه بناء مربع، ذاهب يف اهلواء، وبابه . قصدت املنار يف هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدماً
 يعرب عليها إىل بابه، فاذا مرتفع على األرض وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه، وضعت بينهما ألواح خشب

وعرض . وداخل املنار بيوت كثرية. وداخل الباب موضع جللوس حارس املنار. أزيلت مل يكن له سبيل
املمر بداخله تسعة أشبار، وعرض احلائط عشرة أشبار، وعرض املنار من كل جهة من جهاته األربع مائة 

ني املدينة فرسخ واحد يف بر مستطيل حييط به البحر ومسافة ما بينه وب. وأربعون شرباً وهو على تل مرتفع
من ثالث جهات إىل أن يتصل البحر بسور البلد، فال ميكن التوصل إىل املنار يف الرب إال من املدينة ويف 

وقصدت املنار عند عودي إىل بالد املغرب عام مخسني . هذا الرب املتصل باملنار مقربة اإلسكندرية
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وكان امللك . ستوىل عليه اخلراب، حبيث ال ميكن دخوله وال الصعود إىل بابهوسبعمائة، فوجدته قد ا
  .الناصر رمحه اهللا قد شرع يف بناء منار مثله بإزائه، فعاقه املوت من إمتامه

  ذكر عمود السواري

    

ومن غرائب هذه املدينة عمود الرخام اهلائل الذي خبارجها، املسمى عندهم بعمود السواري وهو متوسط 
وهو قطعة واحدة حمكمة النحت قد أقيم على قواعد . وقد امتاز عن شجراا مسواً وارتفاعاً. يف غابة خنل

قال ابن . حجارة مربعة أمثال الدكاكني العظيمة وال تعرف كيفية وضعه هنالك وال يتحقق من وضعه
لك العمود ومعه أخربين بعض أشياخي الرحالني أن أحد الرماة باإلسكندرية صعد إىل أعلى ذ: جزي

قوسه وكنانته واستقر هنالك وشاع خربه، فاجتمع اجلمع الغفري ملشاهدته، وطال العجب منه، وخفي 
على الناس وجه احتياله وأظنه كان خائفاً، أو طالب حاجة، فأنتج له فعله الوصول إىل قصده لغرابة ما 

ا خيطاً طويالً، وعقد بطرف اخليط حبالً وكيفية احتياله يف صعوده أنه رمى بنشابة قد عقد بفوقه. أتى به
وثيقاً، فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه، ووقعت من اجلهة املوازية للرامي، فصار اخليط 

معترضاً على أعلى العمود، فجذبه حىت توسط احلبل أعلى العمود مكان اخليط، فأوثقه من إحدى اجلهتني 
ة األخرى، واستقر بأعاله وجذب احلبل، واستصحب من احتمله، يف األرض، وتعلق به صاعداً من اجله

وكان أمري اإلسكندرية يف عهد وصويل إليها يسمى بصالح . فلم يهتد الناس حليلته، وعجبوا من شأنه
الدين وكان فيها أيضاً يف ذلك العهد سلطان أفريقية املخلوع، وهو زكرياء أبو حيىي بن أمحد بن أيب 

وأمر امللك الناصر بإنزاله بدار السلطنة من إسكندرية، وأجرى له مائة درهم . اينحفص املعروف باللحي
وكان معه أوالده عبد الواحد ومصري واسكندري وحاجبه أبو زكريا بن يعقوب ووزيره . يف كل يوم

ل قا. وباإلسكندرية تويف اللحياين املذكور، وولده االسكندري وبقي املصري ا. أبو عبد اهللا بن ياسني
من الغريب ما اتفق من صدق الزجر يف امسي ولدي اللحياين االسكندري واملصري فمات ا، : ابن جزي

وحتول عبد الواحد لبالد األندلس واملغرب وأفريقية، . وعاش املصري دهراً طويالً ا وهي من بالد مصر
  .وتويف هنالك جبزيرة جربة

  ذكر بعض علماء اإلسكندرية
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وكان يعتم بعمامة خرقت املعتاد للعمائم . الدين الكندي، إمام من أئمة علم اللسانفمنهم قاضيها عماد 
مل أر يف مشارق األرض ومغارا عمامة أعظم منها رأيته يوماً قاعداً يف صدر حمراب، وقد كادت عمامته 

  .ل العلمأن متأل احملراب ومنهم فخر الدين بن الريغي وهو أيضاً من القضاة باإلسكندرية فاضل من أه

  حكاية 

يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي من أهل ريغة، واشتغل بطلب العلم، مث رحل إىل احلجاز، فوصل 
وهو قليل ذات اليد، فأحب أن ال يدخلها حىت يسمع فاالً حسناً فقعد قريباً من . اإلسكندرية بالعشي

هنالك سواه فاغتاظ املوكل بالباب من وجاء وقت سد الباب ومل يبق . باا، إىل أن دخل مجيع الناس
قاض إن شاء اهللا، ودخل إىل بعض املدارس، والزم القراءة : إبطائه، وقال متهكماً أدخل يا قاضي فقال

. وسلك طريق الفضالء، فعظم صيته، وشهر امسه، وعرف بالزهد والورع، واتصلت أخباره مبلك مصر

جلم الغفري من الفقهاء والعلماء، وكلهم متشوف للوالية، واتفق أن تويف قاضي اإلسكندرية وا إذ ذاك ا
وهو من بينهم، ال يتشوف لذلك فبعث إليه السلطان بالتقليد، وهو ظهري القضاء، وأتاه الربيد بذلك، 

فاجتمع الفقهاء . فأمر خدميه أن ينادى يف الناس من كانت له خصومة فليحضر هلا وقعد للفصل بني الناس
هم كانوا يظنون أن القضاء ال يتعداه، وتفاوضوا يف مراجعة السلطان يف أمره، وسواهم إىل رجل من

ال تفعلوا ذلك فإين : وحضر لذلك أحد احلذاق من املنجمني فقال هلم. وخماطبته بأن الناس ال يرتضونه
. نهفأضربوا عما مهوا به من املراجعة يف شأ. عدلت طالع واليته، وحققته فظهر يل أنه حيكم أربعني سنة

ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من . وعرف يف واليته بالعدل والرتاهة. وكان أمره على ما ظهر للمنجم
ومن الصاحلني ا . ومنهم مشس الدين ابن بنت التنيسي فاضل شهري الذكر. قضاا مشتهر بالعلم والفضل

مع رد السالم عليه إذا سلم من الشيخ أبو عبد اهللا الفاسي من كبار أولياء اهللا تعاىل، يذكر أنه كان يس
  .ومنهم اإلمام العامل الزاهد اخلاشع الورع خليفة صاحب املكاشفات. صالته

    

أخربين بعض الثقات من أصحابه قال رأى الشيخ خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : كرامة له
الكرمي، فدخل من باب السالم، وحيا زرنا فرحل إىل املدينة الشريفة، وأتى املسجد : فقال يا خليفة. النوم

املسجد، وسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقعد مستنداً إىل بعض سواري املسجد، ووضع 
فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة، وآنية فيها لنب، . رأسه على ركبتيه، وذلك يسمى عند املتصوفة الترفيق

ومنهم اإلمام . ائداً إىل اإلسكندرية ومل حيج تلك السنةوطبقاً فيه متر، فأكل هو وأصحابه وانصرف ع
العامل الزاهد الورع اخلاشع برهان الدين األعرج، من كبار الزهاد وأفراد العباد، لقيته أيام مقامي 
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  .باإلسكندرية وأقمت يف ضيافته ثالثاً

نعم إين أحب : د فقلت لهأراك حتب السياحة واجلوالن يف البال: دخلت عليه يوماً فقال يل: ذكر كرامة له
فقال ال بد لك إن شاء اهللا من . ومل يكن حينئذ خباطري التوغل يف البالد القاصية من اهلند والصني. ذلك

فإذا بلغتهم . زيارة أخي فريد الدين باهلند، وأخي ركن الدين زكرياء بالسند، وأخي برهان الدين بالصني
 روعي التوجه إىل تلك البالد ومل أزل أجول حىت لقيت فأبلغهم مين السالم فعجبت من قوله وألقى يف

ومل أحتج بعد إىل . وملا ودعته زودين دراهم مل تزل عندي حموطة. الثالثة الذين ذكرهم، وأبلغتهم سالمه
ومنهم الشيخ ياقوت احلبشي، من أفراد . إنفاقها، إىل أن سلبها مين كفار اهلنود، فيما سلبوه يل يف البحر

وأبو العباس املرسي تلميذ ويل اهللا تعاىل أيب احلسن الشاذيل .  تلميذ أيب العباس املرسيوهو. الرجال
  .الشهري ذي الكرامات اجلليلة واملقامات العالية

أخربين الشيخ ياقوت عن شيخه أيب العباس املرسي أن أبا احلسن كان حيج يف : كرامة أليب احلسن الشاذيل
ر، وجياور مبكة شهر رجب وما بعده إىل انقضاء احلج، ويزور كل سنة، وجيعل طريقه على صعيد مص

فلما كان يف بعض السنني، وهي آخر سنة خرج فيها، . القرب الشريف، ويعود على الدرب الكبري إىل بلده
ومل ذا يا سيدي ؟ فقال : فقال له اخلدمي. استصحب فأساً وقفة وحنوطاً، وما جيهز به امليت: قال خلدميه

وهي كثرية . ومحيثرا يف صعيد مصر يف صحراء عيذاب، وا عني ماء زعاق. ا سوف ترىيف محيثر: له
فلما بلغا محيثرا اغتسل الشيخ أبو احلسن، وصلى ركعتني، وقبضه اهللا عز وجل يف آخر سجدة . الضباع

وقد زرت قربه وعليه تربية مكتوب فيها امسه ونسبه متصالً باحلسن بن علي . من صالته، ودفن هناك
  .رضي اهللا عنه

    

كان يسافر يف كل عام كما ذكرناه على صعيد مصر وحبر جدة، فكان : ذكر حزب البحر املنسوب إليه
يا أهللا يا علي يا : إذا ركب السفينة يقرؤه يف كل يوم، وتالمذته إىل اآلن يقرؤنه يف كل يوم، وهو هذا

ونعم احلسب حسيب، تنصر من تشاء، عظيم ياحليم يا عليم، أنت ريب وعليك حسيب، فنعم الرب ريب، 
نسألك العصمة يف احلركات والسكنات والكلمات واإلرادات واخلطرات من . وأنت العزيز الرحيم

الشكوك والظنون واألوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديداً، 
دنا اهللا ورسوله إال غروراً، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا ليقول املنافقون والذين يف قلوم مرض ما وع

البحر، كما سخرت البحر ملوسى عليه السالم، وسخرت النار إلبراهيم عليه السالم، وسخرت اجلبال 
واحلديد لداوود عليه السالم، وسخرت الريح والشياطني واجلن لسليمان عليه السالم، وسخر لنا كل حبر 

ماء، وامللك وامللكوت، وحبر الدنيا وحبر اآلخرة، وسخر لنا شيئاً يا من بيده هو لك يف األرض والس
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كهيعص حم عسق، انصرنا فإنك خري الناصرين، وافتح لنا فإنك خري الفاحتني، واغفر . ملكوت كل شيء
لقوم لنا فإنك خري الغفارين، وارمحنا فإنك خري الرامحني، وارزقين فإنك خري الرازقني، واهدنا وجننا من ا
الظاملني، وهب لنا رحياً طيبة كما هي يف علمك، انشرها علينا من خزائن رمحتك، وامحلنا ا محل 

اللهم يسر لنا أمورنا مع . الكرامة مع السالمة والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة، إنك على كل شيء قدير
كن لنا صاحباً يف سفرنا، وخليفة يف أهلنا، الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسالمة والعافية يف ديننا ودنيانا، و

ولو نشاء " واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم، فال يستطيعون املضي وال ايء إلينا، 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأىن يبصرون ولو نشاء ملسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا 

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد " شاهت الوجوه " هم ال يبصرون ف" إىل " يس " " مضياً وال يرجعون 
حم حم " مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان " طس طسم حم عسق " خاب من محل ظلماً 

حم ترتيل الكتاب من اهللا العزيز العليم " حم حم حم حم حم حم األمر، وجاء النصر فعلينا ال ينصرون 
باسم اهللا بابنا، تبارك "  شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه املصري غافرالذنب وقابل التوب

ستر " فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم : " حم عسق محايتنا. كهيعص كفايتنا. حيطاننا يس سقفنا
 قرآن واهللا من ورائهم حميط بل هو" العرش مسبول علينا، وعني اهللا ناظرة إلينا، حبول اهللا اليقدر علينا 

إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو " " فاهللا خري حافظاً وهو أرحم الرامحني " " جميد يف لوح حمفوظ 
بسم " فإن تولّوا فقل حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " " يتولّى الصاحلني 

ميع العليم، وال حول وال قوة إال باهللا اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهوالس
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلّم. العلي العظيم

  حكاية 

    

وبلغنا خرب ذلك مبكة شرفها اهللا، أنه وقع بني املسلمني . ومما جرى مبدينة اإلسكندرية سنة سبع وعشرين
فذهب إىل محاية الروم، وأمر . بالكركيوكان وايل اإلسكندرية رجالً يعرف . وجتار النصارى مشاجرة

فأنكر الناس ذلك وأعظموه، . وأغلق دوم األبواب نكاالً هلم. املسلمني فحضروا بني فصيلي باب املدينة
وكسروا الباب، وثاروا إىل مرتل الوايل، فتحصن منهم، وقاتلهم من أعاله، وطري احلمام باخلرب إىل امللك 

. جلمايل، مث أتبعه أمرياً يعرف بطوغان، جباراً قاسي القلب متهماً يف دينهالناصر، فبعث أمرياً يعرف با

فدخال إسكندرية، وقبضا على كبار أهلها وأعيان التجار ا، كأوالد . إنه كان يعبد الشمس:يقال
مث أن . وأخذ منهم أألموال الطائلة وجعلت يف عنق عماد الدين القاضي جامعة حديد. الكوبك وسواهم
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وجعلوا كل رجل قطعتني، وصلبوهم صفني وذلك يف . ن قتال من أهل املدينة ستة وثالثني رجالًاألمريي
فعظمت حسرم . يوم مجعة وخرج الناس على عادم من الصالة لزيارة القبور وشاهدوا مصارع القوم

 له قاعة وكان. وكان يف مجلة أولئك املصلوبني تاجر كبري القدر يعرف بابن رواحة. وتضاعفت أحزام
. فمىت كان خوف أو قتال جهز منها املائة واملائتني من الرجال مبا يكفيهم من األسلحة. معدة للسالح

فزل لسانه وقال لالمريين أنا أضمن هذه املدينة وكل . وباملدينة قاعات على هذه الصورة لكثري من أهلها
: فأنكر األمريان قوله، وقاال. لرجالما حيدث فيها أطالب به، وأحوط على السلطان مرتبات العساكر وا

وإمنا كان قصده رمحه اهللا إظهار النصح واخلدمة للسلطان فكان فيه . إمنا تريد الثورة على السلطان وقتاله
حتفه وكنت مسعت أيام إقاميت باإلسكندرية بالشيخ الصاحل العابد املنقطع املنفق من الكون أيب عبد اهللا 

لياء املكاشفني وأنه منقطع مبنية بين مرشد له هنالك زاوية، هو منفرد فيها، املرشدي، وهو من كبار األو
ويقصده األمراء والوزراء، وتأتيه الوفود من طوائف الناس يف كل يوم، . ال خدمي له وال صاحب

وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعاماً أو فاكهة أو حلوى فيأيت لكل واحد مبا . فيطعمهم الطعام
ويأتيه الفقهاء لطلب اخلطبة، فيويل ويعزل، وذلك كله أمر مستفيض . رمبا كان ذلك يف غري إبانهنواه، و
فخرجت من مدينة اإلسكندرية قاصداً هذا الشيخ نفعنا . وقد قصده امللك الناصر مرات مبوضعه. متواتر

ي على مسرية نصف ، وه"وضبطها بفتح التاء الفوقية وواو وجيم مفتوحة " اهللا به، ووصلت قرية تروجه 
. وهي قرية كبرية ا قاٍض وواٍل وناظر، وألهلها مكارم أخالق ومروءة. يوم من مدينة اإلسكندرية

صحبت قاضيها صفي الدين وخطيبها فخر الدين وفاضالً من أهلها يسمى مببارك، وينعت بزين الدين 
 وأضافين ناظرها زين الدين بن .ونزلت ا على رجل من العباد الفضالء كبري القدر يسمى عبد الوهاب

فعجب وقال . الواعظ وسألين عن بلدي وعن جمباه، فأخربته أن جمباه حنو اثين عشر ألفاً من دينار الذهب
وإمنا عظمت جمايب ديار مصر ألن مجيع . رأيت هذه القرية فإن جمباها اثنان وسبعون ألف دينار ذهباً: يل

لقرية، فوصلت مدينة دمنهور، وهي مدينة كبرية، جبايتها مث خرجت من هذه ا. أمالكها لبيت املال
وضبطها بدال مهملة " كثرية، وحماسنها أثرية، أم مدن البحرية بأسرها، وقطبها الذي عليه مدار أمرها، 

وكان قاضيها يف ذلك العهد فخر الدين بن " وميم مفتوحتني ونون ساكنة وهاء مضمومة بواو وراء 
ة، وتوىل قضاء اإلسكندرية ملا عزل عنها عماد الدين الكندي بسبب الواقعة اليت مسكني من فقهاء الشافعي

وأخربين الثقة أن ابن مسكني أعطى مخسة وعشرين ألف درهم وصرفها من دنانري الذهب . قصصناها 
وهذه املدينة عجيبة املنظر، حسنة . مث رحلنا إىل مدينة فوا. ألف دينار على والية القضاء باإلسكندرية

وضبطها بالفاء والواو املفتوحني مع تشديد الواو " املخرب، ا البساتني الكثرية، والفوائد اخلطرية األثرية، 
ا قرب الشيخ الويل أيب النجاة الشهري االسم، خبري تلك البالد، وزاوية الشيخ أيب عبد اهللا املرشدي " . 



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  14  

 فلما وصلت، تعديتها، ووصلت إىل زاوية .يفصل بينها خليج هنالك. الذي قصدته مبقربة من املدينة
الشيخ املذكور قبل صالة العصر، وسلمت عليه، ووجدت عنده األمري سلف الدين يلملك، وهو من 

وأول امسه ياء وآخر احلروف كاف، والمه األوىل مسكنة، والثانية مفتوحة، مثل امليم، والعامة . اخلاصكية
     بعسكره خارج ونزل هذا أألمري. تقول فيه امللك فيخطئون

وكانت عليه جبة . الزاوية وملا دخلت على الشيخ رمحه اهللا قام إيل وعانقين، وأحضر طعاماً فواكلين
صوف سوداء فلما حضرت صالة العصر قدمين للصالة إماماً، وكذلك لكل ما حضرين عنده حني إقاميت 

فنم هنالك وذلك أوان القيظ فقلت إصعد إىل سطح الزاوية : وملا أردت النوم قال يل. معه من الصالة
فصعدت السطح، فوجدت به حصرياً ونطعاً وآنية . وما منا إال له مقام معلوم: فقال يل. بسم اهللا: لألمري

  .للوضوء، وجرة ماء وقدحاً للشرب فنمت هنالك

    

ري يب يف رأيت ليليت تلك، وأنا نائم بسطح الزاوية، كأين على جناح طائر عظيم يط: كرامة هلذا الشيخ
يتيامن مث يشرق، مث يذهب يف ناحية اجلنوب، مث يبعد الطريان يف ناحية الشرق، ويرتل يف . مست القبلة

إن كاشفين الشيخ برؤياي : فعجبت من هذه الرؤيا، وقلت يف نفسي. أرض مظلمة خضراء، ويتركين ا
.  األمري يلملك فوادعه وانصرفمث أتاه. فلما غدوت لصالة الصبح قدمين إماماً هلا. فهو كما حيكى عنه

مث سبحت سبحة . ووادعه من كان هناك من الزوار وانصرفوا أمجعني من بعد أن زودهم كعيكات صغاراً
ودعاين وكاشفين برؤياي، فقصصتها عليه فقال سوف حتج وتزور النيب صلى اهللا عليه وسلم، . الضحى

 مدة طويلة، وستلقى به دلشاد اهلندي، وخيلصك ممن وجتول يف بالد اليمن والعراق وبالد الترك، وتبقى ا
ومنذ فارقته مل ألق يف أسفاري إال خرياً، . مث زودين كعيكات ودراهم ووادعته وانصرفت. شدة تقع فيها

مث رحلنا إىل . مث مل ألق فيمن لقيته مثله إال الويل سيدي حممداً املوله بأرض اهلند. وظهرت علي بركاته
وضبطها بفتح النون وحاء " وهي رحبة الفناء، حديثة البناء، أسواقها حسنة الرؤية، مدينة النحرارية، 

. ، وأمريها كبري القدر يعرف بالسعدي، وولده يف خدمة ملك اهلند، وسنذكره"مهمل مسكن وراءين 

وقاضيها صدر الدين سليمان املالكي من كبار املالكية سفر عن امللك الناصر إىل العراق، وويل قضاء 
ورحلت . وخطيبها شرف الدين السخاوي من الصاحلني. البالد الغربية، وله هيئة مجيلة وصورة حسنة

وضبط امسها " منها إىل مدينة أبيار، وهي قدمية البناء، أرجة األرجاء كثرية املساجد، ذات حسن زائد 
ويفصل . ن النحرارية، وهي مبقربة م"بفتح اهلمزة وإسكان الباء املوحدة وياء آخر احلروف والف وراء 

ومن الغريب قرب . بينها النيل وتصنع بأبيار ثياب حسان تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغريها
ولقيت بأبيار قاضيها عز . والثياب اليت تصنع ا غري معتربة وال مستحسنة عند أهلها. النحرارية منها
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حضرت عنده مرة يوم الركبة، وهم يسمون . الدين املليجي الشافعي، وهو كرمي الشمائل كبري القدر
وعادم فيه أن جيتمع فقهاء املدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم . ذلك يوم ارتقاب هالل رمضان

. التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضي، ويقف على الباب نقيب املتعممني، وهو ذو شارة وهيئة حسنة

بسم اهللا، سيدنا فالن الدين : ك النقيب، ومشى بني يديه قائالًفإذا أتى أحد الفقهاء أو الوجوه، تلقاه ذل
فإذا تكاملوا هنالك، ركب . فيسمع القاضي ومن معه فيقومون له وجيلسه النقيب يف موضع يليق به

القاضي وركب من معه أمجعون، وتبعهم مجيع من باملدينة من الرجال والنساء والصبيان وينتهون إىل 
ينة، وهو مرتقب اهلالل عندهم، وقد فرش ذلك املوضع بالبسط والفرش، فيرتل موضع مرتفع خارج املد

فيه القاضي ومن معه فريتقبون اهلالل، مث يعودون إىل املدينة بعد صالة املغرب وبني أيديهم الشمع 
ويوقد أهل احلوانيت حبوانيتهم الشمع، ويصل الناس مع القاضي إىل داره، مث . واملشاعل والفوانيس

مث توجهت إىل مدينة احمللة الكبرية وهي جليلة املقدار، حسنة اآلثار، . ون هكذا فعلهم يف كل سنةينصرف
وهلذه املدينة قاضي القضاة ووايل الوالة وكان قاضي . كثري أهلها، جامع باحملاسن مشلها، وامسها بين

بلد، وهو عز الدين بن قضاا أيام وصويل اليها يف فراش املرض ببستان له على مسافة فرسخني من ال
األمشرين، فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أيب القاسم ابن بنون املالكي التونسي، وشرف الدين 

وأقمنا عنده يوماً، ومسعت منه، وقد جرى ذكر الصاحلني أن على مسرية يوم . الدمريي قاضي حملة منوف
. ، وا قرب الشيخ مرزوق صاحب املكاشفاتمن احمللة الكبرية بالد الربلس ونسترو، وهي بالد الصاحلني

فقصدت تلك البالد، ونزلت بزاوية الشيخ املذكور وتلك البالد كثرية النخل والثمار والطري البحري 
واحلوت املعروف بالبوري ومدينتهم تسمى ملطني ، وهي على ساحل البحرية اتمعة من ماء النيل وماء 

نزلت هنالك بزاوية الشيخ مشس الدين القلوي من . ترو مبقربة منهاونس. البحر املعروفة ببحرية تنيس 
تنيس بكسر التاء املثناة " قال ابن جزي . الصاحلني، وكانت تنيس بلداً عظيماً شهرياً، وهي اآلن خراب

، وإليه ينسب الشاعر ايد أبو الفتح ابن وكيع، وهو القائل يف "والنون املشددة وياء وسني مهمل 
  : خليجها

 تثني ذوائب القصب والريح  قم فاسقني والخليج مضطرب

    

 ذبقنا سندسية الع صب  اهفوالرياح تعط كأنها

  قد طرزتها البروق بالذهب  كةسفي حلة مم والجو
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، والربلّس بباء موحدة وراء وآخره "ونسترو بفتح النون واسكان السني وراء مفتوحة وواو مسكن " 
وقيده أبو بكر بن نقطة بفتح . سني مهملة، وقيده بعضهم بضم حروفه األول الثالث وتشديد الالم 

 أن قاضي الربلس،  وهو على البحر ومن غريب ما اتفق به ما حكاه أبو عبد اهللا الرازي عن أبيه-األولني 
فبينما اسبغ الوضوء، وصلى ما شاء اهللا أن يصلي، إذ مسع قائالً . وكان رجال صاحلاً، خرج ليلة إىل النيل

  : يقول

 اونوملهم ورد يق وآخرون  ارجال لهم سرد يصومون لوال

 اونالبقوم سوء ال ت ألنكم  لزلزلت أرضكم من تحتكم سحراً

فتجوزت يف صاليت، وأدرت طريف، فما رأيت أحداً، وال مسعت حساً، فعلمت أن ذلك زاجر من : قال
وهي مدينة فسيحة األقطار، متنوعة الثمار، عجيبة . مث سافرت يف أرض رملة إىل مدينة دمياط. اهللا تعاىل

 اإلمام أبو وكذلك ضبطه. الترتيب، آخذة من كل حسن بنصيب والناس يضبطون امسها بإعجام الذال
وكان شرف الدين اإلمام العالمة أبو حممد عبد املؤمن بن خلف . حممد عبد اهللا بن علي الرشاطي

وهو أعرف . الدمياطي إمام احملدثني يضبطها بإمهال الدال، ويتبع ذلك بأن يقول خالف الرشاطي وغريه
 يستقون منه املاء بالدالء وكثري ومدينة دمياط على شاطىء النيل، وأهل الدور املوالية. بضبط اسم بلده

وغنمها . وشجر املوز ا كثري، حيمل مثره إىل مصر يف املراكب. من دورها ا دركات يرتل فيها إىل النيل
وإذا دخلها أحد، مل يكن . سورها حلوى، وكالا غنم: وهلذا يقال يف دمياط. سائمة مهالً بالليل والنهار

طابع الوايل فمن كان من الناس معترباً، طبع له يف قطعة كاغد، يستظهر به له سبيل إىل اخلروج عنها إال ب
. والطري البحري ذه املدينة كثري، متناهي السمن. وغريهم يطبع على ذراعه، فيستظهر به. حلراس باا

ها إىل وا احلوت البوري حيمل من. وا األلبان اجلاموسية اليت ال مثل هلا يف عذوبة الطعم وطيب املذاق
ا مسجد وزاوية، لقيت . وخبارجها جزيرة بني البحرين والنيل تسمى الربزخ. الشام وبالد الروم ومصر

ا شيخها املعروف بابن قفل، وحضرت عنده ليلة مجعة ومعه مجاعة من الفقراء الفضالء املتعبدين 
املدينة القدمية هي اليت خرا ودمياط هذه حديثة البناء و. قطعوا ليلتهم صالة وقراءة وذكراً. األخيار

وا زاوية الشيخ مجال الدين الساوي، قدوة الطائفة املعروفة بالقلندرية ، . اإلفرنج على عهد امللك الصاحل
  .ويسكن الزاوية يف هذا العهد الشيخ فتح التكروري. وهم الذين حيلقون حلاهم وحواجبهم

  حكاية 

 الساوي إىل حلق حليته وحاجبيه أنه كان مجيل الصورة حسن يذكر أن السبب الداعي للشيخ مجال الدين
الوجه فعلقت به امرأة من أهل ساوة، وكانت تراسله وتعارضه يف الطرق وتدعوه لنفسها، وهو ميتنع 
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ويتهاون، فلما أعياها أمره دست له عجوزاً تصدت له إزاء دار على طريقه إىل املسجد، وبيدها كتاب 
الكتاب وجهه إيلّ ولدي، : قالت له. نعم: يا سيدي أحتسن القراءة ؟ قال: ت لهفلما مر ا قال. خمتوم

يا سيدي إن لولدي زوجة، وهي : فلما فتح الكتاب، قالت له. فقال هلا، نعم. وأحب أن تقرأه علي
فلما توسط بني البابني . فأجاا لذلك. بأسطوان الدار، فلو تفضلت بقراءته بني بايب الدار حبيث تسمعها

وراودته املرأة عن . وأدخلنه إىل داخل الدار. غلقت العجوز الباب، وأخرجت املرأة حواريها فتعلقن به
فأدخل معه . فأرته إياه. فأريين بيت اخلالء. إين حيث تريدين: نفسه، فلما رأى أن ال خالص له، قال هلا

تقبحت هيئته، واستنكرت وكانت عنده موسى جديدة، فحلق حليته وحاجيبه، وخرج عليها، فاس. املاء
فعله، وأمرت بإخراجه وعصمه اهللا بذلك، فبقى على هيئته فيما بعد، وصار كل من يسلك طريقته أن 

  .حيلق رأسه وحليته و حاجبيه

    

فخرج . وكان ا قاض يعرف بابن العميد. يذكر أنه ملا قصد مدينة دمياط لزم مقربا: كرامة هلذا الشيخ
: فقال له. أنت الشيخ املبتدع: األعيان، فرأى الشيخ مجال الدين باملقربة فقال لهيوماً إىل جنازة بعض 

فقال له . وأنت القاضي اجلاهل، متر بدابتك بني القبور، وتعلم أن حرمة اإلنسان ميتاً كحرمته حياً
ذو وزعق الشيخ، مث رفع رأسه، فإذا هو . إياي تعين: فقال له. وأعظم من ذلك حلقك للحيتك: القاضي

مث زعق ثانياً فإذا هو ذو حلية بيضاء . فعجب القاضي ومن معه، ونزل إليه عن بغلته. حلية سوداء، عظيمة
فإذا هو بال حلية كهيئته األوىل فقبل القاضي يده، وتتلمذ له، وبين له . حسنة، مث زعق ثالثاً ورفع رأسه

وملا حضرت القاضي وفاته أوصى أن . تهفدفن بزاوي. الزاوية احلسنة ، وصحبه أيام حياته حىت مات الشيخ
وخبارج دمياط املزار املعروف . يدفن بباب الزاوية، حىت يكون كل داخل إىل زيارة الشيخ يطأ قربه

وله أيام يف . ، وهو ظاهر الربكة، يقصده أهل الديار املصرية"بفتح الشني املعجمة والطاء املهملة " بشطا، 
اً بني بساتينها موضع يعرف باملنية، فيه شيخ من الفضالء يعرف بابن وخبارجها أيض. السنة معلومة لذلك

وكان بدمياط أيام إقاميت ا واٍل يعرف باحملسين من ذوي اإلحسان . قصدت زاويته وبت عنده. النعمان
مث . وتأكدت بيين وبينه مودة. كان نزويل يف تلك األيام. بىن مدرسة على شاطىء النيل ا. والفضل

ونزلت ". والكاف الذي يف امسها مضموم "  مدينة فارسكور، وهي مدينة على ساحل النيل سافرت إىل
إن األمري سأل عنك، وعرف بسريتك، : وحلقين هنالك فارس وجهه إيلّ األمري احملسين، فقال يل. خبارجها

" أمشون الرمان، مث سافرت إىل مدينة . ودفع إيلّ مجلة دراهم، جزاه اهللا خرياً. فبعث إليك ذه النفقة

. ومنها حيمل إىل مصر. ونسبت إىل الرمان لكثرته ا". وضبط امسها بفتح اهلمزة وإسكان الشني املعجم 

وهي مدينة عتيقة كبرية على خليج من خلج النيل وهلا قنطرة خشب ترسو املراكب عندها فإذا كان 
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. لبلد قاضي القضاة ووايل الوالةوذا ا. العصر رفعت تلك اخلشب، وجازت املراكب صاعدة ومنحدرة

مث سافرت عنها إىل مدينة مسنود، وهي على شاطئ النيل، كثرية املراكب حسنة األسواق وبينها وبني احمللة 
. وضبط امسها بفتح السني املهملة وامليم وتشديد النون وضمها وواو ودال مهمل" الكبرية ثالثة فراسخ 

وال . إىل مصر، ما بني مدائن وقرى منتظمة، املتصل بعضها ببعضومن هذه املدينة ركبت النيل مصعداً 
ألنه مهما أراد الرتول بالشاطئ، نزل الوضوء والصالة وشراء . يفتقر راكب النيل إىل استصحاب الزاد

واألسواق متصلة من مدينة اإلسكندرية إىل مصر، ومن مصر إىل مدينة أسوان من . الزاد وغري ذلك
 مدينة مصر هي أم البالد، وقرارة فرعون ذي األوتاد، ذات األقاليم العريضة مث وصلت إىل. الصعيد

والبالد األريضة، املتناهية يف كثرة العمارة املتناهية باحلسن والنضارة، وجممع الوارد والصادر، وحمل رحل 
يف الضعيف والقادر، وا ما شئت من عامل وجاهل، وجاد وهازل، وحليم وسفيه، ووضيع ونبيه، وشر
. ومشروف، ومنكر ومعروف، متوج موج البحر بسكاا، وتكاد تضيق م على سعة مكاا وإمكاا

قهرت قاهرا األمم، ومتكنت . شباا جيد على طول العهد، وكوكب تعديلها ال يربح عن مرتل السعد
ن يستمد وهلا خصوصية النيل الذي أجلّ خطرها، وأغناها عن أ. ملوكها من نواصي العرب والعجم

وفيها : قال ابن جزي. كرمية التربة، مؤنسة لذوي الغربة. القطر قطرها، وأرضها مسرية شهر د السري
  : يقول الشاعر

 رصالجنة الدنيا لمن يتب هي  اما مصر بمصٍر وإنم لعمرك

  وروضتها الفردوس والنيل كوثر  االولدان والحور عينه فأوالدها

  : وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض

 دمثلها من بل ما  نةشاطُئ مصر ج

 ردطّالم بنيلها  ال سيما مذ زخرفت

 ن زردم سوابغٌ  هوقف رياحولل

 ردبمداودها ب  اما مسه مسرودةٌ

  يرعد عاري الجسد  اواؤهه سائلة

 دحادر ومصع ن  والفلك كاألفالك بي

    

إن مبصر من السقائني على اجلمال اثين عشر ألف سقاء، وأن ا ثالثني ألف مكار، وأن بنيلها من : ويقال
املراكب ستة وثالثني ألفاً للسلطان والرعية، متر صاعدة إىل الصعيد، ومنحدرة إىل اإلسكندرية ودمياط 
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روف بالروضة، وهو مكان الرتهة وعلى ضفة النيل مما يواجه مصر املوضع املع. بأنواع اخلريات واملرافق
شاهدت ا مرة فرجة بسبب . وأهل مصر ذوو طرب وسرور وهلو. والتفرج، وبه البساتني الكثرية احلسنة
فزين كل أهل سوق سوقهم، وعلقوا حبوانيتهم احللل واحللي . برء امللك الناصر من كسر أصاب يده

  .وثياب احلرير وبقوا على ذلك أياماً

  والمدارس والمارستانات والزوايا   بن العاصذكر مسجد عمرو

والطريق يعترضه من . ومسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبري القدر شهري الذكر، تقام فيه اجلمعة
وأما املدارس مبصر فال . شرق إىل غرب وبشرقه الزاوية حيث كان يدرس اإلمام أبو عبد اهللا الشافعي

ستان الذي بني القصرين عند تربة امللك املنصور قالوون، فيعجز وأما املار: حييط أحد حبصرها لكثرا
: يذكر أن جمباه ألف دينار كل يوم. وقد أعد فيه من املرافق واألدوية ما ال حيصر. الواصف عن حماسنه

واألمراء مبصر يتنافسون يف بناء الزوايا وكل . واحدا خانقة . وهم يسموا اخلوانق. وأما الزوايا فكثرية
ولكل . وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف. وية مبصر معينة لطائفة من الفقاء، وأكثرهم األعاجمزا

ومن عوائدهم يف الطعام أنه يأيت خدمي الزاوية إىل الفقراء . وترتيب أمورهم عجيب. زاوية شيخ وحارس
 إنسان خبزه ومرقه يف فإذا اجتمعوا لألكل جعلوا لكل. صباحاً، فيعني له كل واحد ما يشتهيه من الطعام

وهلم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب . وطعامهم مرتان يف اليوم. إناء على حدة ال يشاركه فيه أحد
وهلم احلالوة من السكر يف كل ليلة مجعة، . شهري من ثالثني درمهاً للواحد يف الشهر إىل عشرين

وللمتزوجني زوايا . وهم أعزاب. تصباحوالصابون لغسل أثوام، واألجرة لدخول احلمام، والزيت لالس
ومن املشترط عليهم حضور الصلوات اخلمس، واملبيت بالزاوية، واجتماعهم بقبة داخل . على حدة

وإذا صلوا صالة الصبح قرأوا . ومن عوائدهم أن جيلس كل واحد منهم على سجادة خمتصة به. الزاوية
خ من القرآن العظيم جمزأة، فيأخذ كل فقري جزءاً، سورة الفتح، وسورة امللك، وسورة عم، مث يؤتى بنس

. ومثل ذلك يفعلون بعد صالة العصر. وخيتمون القرآن، ويذكرون، مث يقرأ القراء على عادة أهل املشرق

ومن عوائدهم مع القادم أنه يأيت باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط، وعلى كاهله سجادة، وبيمناه 
يعلم البواب خدمي الزاوية مبكانه فيخرج إليه، ويسأله من أي البالد أتى، وبأي ف. العكاز، وبيسراه اإلبريق

الزوايا نزل يف طريقه ومن شيخه، فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية، وفرش له سجادته يف موضع يليق 
به، وأراه موضع الطهارة، فيجدد الوضوء، ويأيت إىل سجادته، فيحل وسطه، ويصلي ركعتني، ويصافح 

ومن عوائدهم أم إذا كان يوم اجلمعة أخذ اخلادم مجيع سجاجيدهم . شيخ ومن حضر ويقعد معهمال
وخيرجون جمتمعني، ومعهم شيخهم فيأتون املسجد، ويصلي . فيذهب ا إىل املسجد ويفرشها هلم هنالك
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عني إىل الزاوية مث ينصرفون جمتم. فإذا فرغوا من الصالة قرأوا القرآن على عادم. كل واحد على سجادته
  .ومعهم شيخهم

  ذكر قرافة مصر ومزاراتها

    

وقد جاء يف فضلها أثر أخرجه القرطيب وغريه، ألا من مجلة . وملصرالقرافة العظيمة الشأن يف التربك ا
وهم يبنون بالقرافة القباب احلسنة، وجيعلون . اجلبل املقطم الذي وعد اهللا أن يكون روضة من رياض اجلنة

. ا احليطان فتكون كالدور، ويبنون ا البيوت، ويرتبون القراء يقرأون ليالً واراً باألصوات احلسانعليه

ومنهم من يبين الزاوية واملدرسة إىل جانب التربة، وخيرجون كل ليلة مجعة إىل املبيت بأوالدهم ونسائهم، 
املقدس العظيم الشأن حيث رأس ومن املزارات الشريفة املشهد . ويطوفون على األسواق بصنوف املآكل

احلسني بن علي عليهما السالم، وعليه رباط ضخم عجيب البناء، على أبوابه حلق الفضة وصفائحها 
ومنها تربة السيدة نفيسة بنت احلسن األنور بن . كذلك، وهو موىف احلق من اإلجالل والتعظيم. أيضاً

وهذه التربة أنيقة البناء، . دعوة جمتهدة يف العبادةوكانت جمابة ال. علي بن احلسني بن علي عليهم السالم
ومنها تربة اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا . مشرقة الضياء، عليها رباط مقصود

وا القبة الشهرية البديعة اإلتقان، العجيبة البنيان، املتناهية . وهلا جراية ضخمة. عنه، وعليها رباط كبري
وبقرافة مصر من قبور العلماء والصاحلني ما ال . املفرطة السمو، وسعتها أزيد من ثالثني ذراعاًاإلحكام، 

وا عدد جم من الصحابة، وصدور السلف واخللف رضي اهللا تعاىل عنهم، مثل عبد . يضبطه احلصر
م بن شعبان، الرمحن بن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، وأصبغ بن الفرج، وابين عبد احلكم، وأيب القاس

والشافعي رضي اهللا عنه . لكن ليس هلم ا اشتهار، وال يعرفهم إال من م عناية. وأيب حممد عبد الوهاب
  : ساعده اجلد يف نفسه وأتباعه وأصحابه يف حياته ومماته، فظهر من أمره مصداق قوله

  والجد يفتح كل باب مغلق  ائعيدفي كل أمر ش الجد

  ذكر نيل مصر

واملدن والقرى بضفتيه منتظمة، . ونيل مصر يفضل أار األرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة
وليس يف األرض ر يسمى حبراً . وال يعلم ر يزرع عليه ما يزرع على النيل. ليس يف املعمور مثلها

ويف احلديث الصحيح أن . بحرفسماه مياً وهو ال" فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم : " قال اهللا تعاىل. غريه
ران : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصل ليلة اإلسراء إىل سدرة املنتهى، فإذا يف أصلها أربعة أار



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  21  

أما الباطنان ففي اجلنة، وأما الظاهران : فسأل عنها جربيل عليه السالم فقال. ظاهران، وران باطنان
وجمرى النيل .  والفرات وسيحون وجيحون كل من أار اجلنةويف احلديث أيضاً النيل. فالنيل والفرات

ومن عجائبه أن ابتداء زيادته يف شدة احلر عند نقص األار . من اجلنوب إىل الشمال خالفاً جلميع األار
وأول ابتداء . ور السند مثله يف ذلك، وسيأيت ذكره. وجفوفها، وابتداء نقصه حني زيادة األار وفيضها

فإن زاد ذراعاً كان .  يف حزيران وهو يونيه، فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعاً مت خراج السلطانزيادته
وإن نقص ذراعاً . اخلصب يف العام والصالح التام، فإن بلغ مثانية عشر ذراعاً أضر بالضياع، وأعقب الوباء

والنيل .  الشديدعن ستة عشر نقص خراج السلطان، وإن نقص ذراعني استسقى الناس، وكان الضرر
ومتاثلها أار مخسة . أحد أار الدنيا اخلمسة الكبار، وهي النيل والفرات والدجلة وسيحون وجيحون

وإذا حرقوا أموام رموا . ر السند ويسمى ينج اب ور اهلند ويسمى الكنك، وإليه حتج اهلنود: أيضاً
 أيضاً، ور اتل بصحراء قفجق، وعلى ساحله ور اجلون باهلند. ويقولون هو من اجلنة. برمادهم فيه

مدينة السرا، ور السرو بأرض اخلطا، وعلى ضفته مدينة خان بالق، ومنها ينحدر إىل مدينة اخلنسا مث إىل 
والنيل يفترق بعد مسافة من . مدينة الزيتون بأرض الصني، وسيذكر ذلك كله يف مواضعه ان شاء اهللا

وأهل كل بلد هلم خلجان خترج من .  ر منها إال يف السفن شتاء وصيفاًمصر على ثالثة أقسام وال يعرب
  .النيل فإذا مد أترعها ففاضت على املزارع

  ذكر األهرام والبرابي

    

. وللناس فيها كالم كثري، وخوض يف شأا، وأولية بنائها. وهي من العجائب املذكورة على مر الدهور

الطوفان أخذت من هرمس األول الساكن بصعيد مصر األعلى ويزعمون أن العلوم اليت ظهرت قبل 
وأنه أول من تكلم يف احلركات الفلكية، واجلواهر العلوية، . ويسمون اخنوخ وهو ادريس عليه السالم

وأول من بىن اهلياكل، وجمد اهللا تعاىل فيها، وأنه أنذر الناس بالطوفان، وخاف ذهاب العلم ودروس 
: ويقال. لربايب وصور فيها مجيع الصنائع واآلالت، ورسم العلوم فيها لتبقى خملدةالصنائع فبىن األهرام وا

فلما بنيت اإلسكندرية انتقل الناس . إن دار العلم وامللك مبصر مدينة منف ، وهي على بريد من الفسطاط
دينة إىل أن أتى اإلسالم فاختطّ عمرو بن العاص رضي اهللا عنه م. إليها، وصارت دار العلم وامللك

واألهرام بناء باحلجر الصلد املنحوت، متناهي السمو مستدير . الفسطاط، فهي قاعدة مصر إىل هذا العهد
ومما يذكر يف شأا . متسع األسفل، ضيق األعلى كالشكل املخروط وال أبواب هلا، وال تعلم كيفية بنائها

أنه بىن تلك األهرام باجلانب الغريب أن ملكاً من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته، وأوجبت عنده 
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من النيل، لتكون مستودعاً للعلوم، وجلثث العلوم، وجلثث امللوك، وأنه سأل املنجمني هل يفتح منها 
. موضع، فأخربوه أا تفتح من اجلانب الشمايل، وعينوا له املوضع الذي تفتح منه، ومبلغ اإلنفاق يف فتحه

ال قدر ما أخربوه أنه ينفق يف فتحه، واشتد يف البناء، فأمته يف ستني فأمر أن جيعل بذلك املوضع من امل
كتب عليها بنينا هذه األهرام يف ستني سنة فليهدمها من يريد ذلك يف ستمائة سنة، فإن اهلدم أيسر . سنة

 ال فلما أفضت اخلالفة إىل أمري املؤمنني املأمون أراد هدمها، فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن. من البناء
يفعل فلج يف ذلك، وأمر أن تفتح من اجلانب الشمايل فكانوا يوقدون عليها النار، مث يرشوا باخلل، 

ويرموا باملنجنيق، حىت فتحت الثلمة اليت ا إىل اليوم، ووجدوا بإزاء النقب ماالً أمر أمري املؤمنني بوزنه 
  . ووجدوا عرض احلائط عشرين ذراعاًفطال عجبه من ذلك. فحصر ما أنفق يف النقب، فوجدمها سواء

  ذكر سلطان مصر

وكان سلطان مصر على عهد دخويل إليها امللك الناصر أبا الفتح حممد بن املنصور سيف الدين قالوون 
. وكان قالوون يعرف باأللفي ألن امللك الصاحل اشتراه بألف دينار ذهباً وأصله من قفجق. الصاحلي

وكفاه شرفاً انتماؤه خلدمة احلرمني الشريفني، . رية الكرمية والفضائل العظيمةوللملك الناصر رمحه اهللا الس
وما يفعله يف كل سنة من أفعال الرب اليت تعني احلجاج من اجلمال اليت حتمل الزاد واملاء للمنقطعني 

وبىن زاوية عظيمة . والضعفاء، وحتمل من تأخر أو ضعف عن املشي يف الدربني املصري والشامي
لكن الزاوية اليت بناها موالنا أمري املؤمنني وناصر الدين وكهف الفقراء . اقص خارج القاهرةبسري

واملساكني، خليفة اهللا يف أرضه القائم من اجلهاد بنفله وفرضه أبو عنان أيد اهللا أمره، وأظهره، وسنى له 
نظري هلا يف املعمور، يف إتقان الفتح املبني ويسره، خبارج حضرته العلية املدينة البيضاء حرسها اهللا ال 

وسيأيت ذكر ما عمره أيده . الوضع وحسن البناء والنقش يف اجلص، حبيث ال يقدر أهل املشرق على مثله
  .اهللا من املدارس واملرستان والزوايا ببالده حرسها اهللا وحفظها بدوام ملكه

  ذكر بعض أمراء مصر

    

وضبط امسها بضم الباء املوحدة وكاف مسكن وتاء " ر منهم ساقي امللك الناصر، وهو األمري بكتمو
، وهو الذي قتله امللك الناصر بالسم، وسيذكر ذلك، ومنهم نائب امللك "معلوة مضمومة وآخره راء 

وضبط امسه بفتح اهلمزة وإسكان الراء وضم " الناصر أرغون الدودار، وهو الذي يلي بكتمور يف املرتلة، 
وامسه بطاءين مهملني مضمومني وبينهما شني " شط املعروف حبمص أخضر، ، ومنهم ط"الغني املعجمة 
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وله الصدقات الكثرية على األيتام من كسوة ونفقة وأجرة ملن يعلمهم . وكان من خيار األمراء". معجم 
وسجنه امللك . وله اإلحسان العظيم للحرافيش، وهم طائفة كبرية أهل صالبة وجاه ودعارة . القرآن

، فاجتمع من احلرافيش آالف، ووقفوا بأسفل القلعة، ونادوا بلسان واحد يا أعرج النحس، الناصر مرة
. ففعل األيتام مثل ذلك فأطلقه. يعنون امللك الناصر، أخرجه فأخرجه من حمبسه، وسجنه مرة أخرى

 الدين ومنهم مجال. ومنهم بدر الدين بن البابه. ومنهم وزير امللك الناصر يعرف باجلمايل بفتح اجليم
وامسه بضم التاء املعلوة وضم القاف وزاء مسكن مث دال مضموم وميم " ومنهم تقزدمور . نائب الكرك

وامسه بفتح والباء املوحدة وضم " ومنهم ادر احلجازي . ، ودمور بالتركية احلديد"مثله وآخره راء 
" ومنهم بشتك " ل مضموم وامسه بفتح القاف وصاد مهم" ومنهم قوصون ". الدال املهملة وآخره راء 

وكل هؤالء يتنافسون يف أفعال ". وامسه بفتح الباء املوحدة واسكان الشني املعجم و وتاء معلوة مفتوحة 
ومنهم ناظر جيش امللك الناصر وكاتبه فخر الدين القبطي، وكان . اخلريات وبناء املساجد والزوايا

رم العظيمة والفضائل التامة ودرجته من أعلى نصرانياً من القبط، فأسلم وحسن إسالمه، وله املكا
ومن عادته أن جيلس عشي النهار . الدرجات عند امللك الناصر، وله الصدقات الكثرية واإلحسان اجلزيل

يف جملس له بأسطوان داره على النيل ويليه املسجد، فإذا حضر املغرب صلى يف املسجد وعاد إىل جملسه 
فمن كان ذا حاجة تكلم فيها فقضاها له .  أحد من الدخول كائناً من كانوال مينع حينئذ. وأويت بالطعام

ومن كان طالب صدقة أمر مملوكاً له يدعى بدر الدين، وامسه لؤلؤ، يصحبه إىل خارج الدار، وهنالك 
وحيضر عنده يف ذلك الوقت الفقهاء ويقرأ بني يديه كتاب . خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ما قدر له

  . فإذا صلى العشاء األخرية انصرف الناس عنهالبخاري،

  ذكر القضاة بمصر في عهد دخولي إليها

فمنهم قاضي القضاة الشافعية، وهو أعالهم مرتلة وأكربهم قدراً، وإليه والية القضاة مبصر وعزهلم، وهو 
اضي القضاة ومنهم ق. وابنه عز الدين هو اآلن متويل ذلك. القاضي اإلمام العامل بدر الدين بن مجاعة
ومنهم قاضي القضاة احلنفية اإلمام العامل مشس الدين احلريري، . املالكية اإلمام الصاحل تقي الدين اإلخنائي

ولقد ذكر يل أن امللك الناصر قال . وكانت األمراء ختافه. وكان شديد السطوة ال تأخذه يف اهللا لومة الئم
وال . ومنهم قاضي القضاة احلنبلية. الدين احلريريإين ال أخاف من أحد إال من مشس . يوماً جللسائه

  .أعرفه اآلن إال أنه كان يدعى بعز الدين

  حكاية 
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ويقعد . كان امللك الناصر رمحه اهللا يقعد للنظر يف املظامل ورفع قصص املتشكني كل يوم اثنني ومخيس
ة عنها وقد سلك موالنا القضاة األربعة عن يساره وتقرأ القصص بني يديه، ويعني من يسأل صاحب القص

أمري املؤمنني ناصر الدين أيده اهللا يف ذلك مسلكاً مل يسبق إليه، وال مزيد يف العدل والتواضع عليه، وهو 
. سؤاله بذاته الكرمية لكل متظلم، وعرضه بني يديه املستقيمة أىب اهللا أن حيضرها سواه، أدام اهللا أيامه

قاضي الشافعية مث قاضي احلنفية مث : الهم مرتلة يف اجللوسوكان رسم القضاة املذكورين أن يكون أع
فلما تويف مشس الدين احلريري، وويل مكانه برهان الدين عبد احلق . قاضي املالكية مث قاضي احلنبلية

احلنفي أشار األمراء على امللك الناصر بأن يكون جملس املالكي فوقه وذكروا أن العادة جرت بذلك قدمياً 
 املالكية زين الدين بن خملوف يلي قاضي الشافعية تقي الدين بن دقيق العيد، فأمر الناصر إذ كان قاضي

فلما علم به قاضي احلنفية غاب عن شهود الس أنفة من ذلك، فأنكر امللك الناصر مغيبه، وعلم . بذلك
لسلطان، مما يلي فلما مثل بني يديه أخذ احلاجب بيده، وأقعده حيث نفذ أمر ا. ما قصده، فأمر بإحضاره

  .قاضي املالكية واستمر حاله على ذلك

  ذكر بعض علماء مصر وأعيانها

    

فمنهم مشس الدين األصبهاين إمام الدنيا يف املعقوالت، ومنهم شرف الدين الزواوي املالكي، ومنهم 
ع التونسي برهان الدين ابن بنت الشاذيل نائب قاضي القضاة جبامع الصاحل، ومنهم ركن الدين بن القوب

من األئمة يف املعقوالت، ومنهم مشس الدين بن عدالن كبري الشافعية، ومنهم اء الدين بن عقيل فقيه 
كبري، ومنهم أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان الغرناطي، وهو أعلمهم بالنحو، ومنهم 

قسي، ومنهم قوام الدين الكرماين، الشيخ الصاحل بدر الدين عبد اهللا املنويف، ومنهم برهان الدين الصفا
وكان سكناه على سطح اجلامع األزهر، وله مجاعة من الفقهاء والقراء يالزمونه ويدرسون فنون العلم، 

ويفيت يف املذاهب، ولباسه عباءة صوف خشنة، وعمامة صوف سوداء ومن عاداته أن يذهب بعد صالة 
به، ومنهم السيد الشريف مشس الدين ابن بنت العصر إىل موضع الفرج والرتهات، منفرداً عن أصحا

الصاحب تاج الدين بن حناء، ومنهم شيخ شيوخ القراء بديار مصر جمد الدين األقصرائي، نسبة إىل 
واحلويزا على مسرية . أقصرا، من بالد الروم، ومسكنه سرياقص، ومنهم الشيخ مجال الدين احلويزائي

راف بديار مصر السيد الشريف املعظم بدر الدين احلسيين من ثالثة أيام من البصرة، ومنهم نقيب األش
كبار الصاحلني، ومنهم وكيل بيت املال املدرس بقبة اإلمام الشافعي جمد الدين بن حرمي، ومنهم احملتسب 

  .مبصر جنم الدين السهريت من كبار الفقهاء، وله مبصر رياسة عظيمة وجاه
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  ذكر يوم المحمل

م مشهود وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة األربعة، ووكيل بيت املال وهو يوم دوران اجلمل يو
واحملتسب وقد ذكرنا مجيعهم، ويركب معهم أعالم الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة، ويقصدون 

از يف مجيعاً باب القلعة، دار امللك الناصر، فيخرج إليهم احملل على مجل، وأمامه األمري املعني لسفر احلج
تلك السنة، ومعه عسكره والسقاؤون على مجاهلم، وجيتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء، مث 
يطوفون باحململ ومجيع من ذكرنا معه مبدينة القاهرة ومصر، واحلداة حيدون أمامهم، ويكون ذلك يف 

ىل العزمية على احلج رجب فعند ذلك يج العزمات، وتنبعث األشواق، وتتحرك البواعيث، ويلقي اهللا تعا
مث كان سفري من مصر على طريق . يف قلب من يشاء من عباده، فيأخذون يف التأهب لذلك واالستعداد

فبت ليلة خروجي بالرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن حناء بدير . الصعيد برسم احلجاز الشريف
دعها فيه وهي قطعة من قصعة رسول الطني، وهو رباط عظيم بناء على مفاخر عظيمة، وآثار كرمية، أو

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وامليل الذي كان يكتحل به، والدرفش وهو األشفا الذي كان خيصف به نعله، 
إن الصاحب اشترى ما : ويقال. ومصحف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب الذي خبط يده رضي اهللا عنه

درهم، وبىن الرباط، وجعل فيه الطعام للوارد والصادر، واجلراية ذكرناه من اآلثار الكرمية النبوية مبائة ألف 
مث خرجت من الرباط املذكور، ومررت مبنية . خلدام تلك اآلثار الشريفة، نفعه اهللا تعاىل بقصده املبارك

وضبطها بضم الباء املوحدة " مث سرت منها إىل مدينة بوش . القائد، وهي بلدة صغرية على ساحل النيل
وهذه املدينة أكثر بالد مصر كتاناً، ومنها جيلب إىل سائر الدنيا املصرية، وإىل "  معجم واحدة شني

وضبط امسها بفتح الدال املهملة وآخره صاد مهملة " مث سافرت منها، فوصلت إىل مدينة دالص . إفريقية
. إىل ديار مصر وإفريقيةوحيمل أيضاً منها . ، وهذه املدينة كثرية الكتان أيضاً، كمثل اليت ذكرناها قبلها"

مث سافرت منها إىل ". وضبط امسها بباءين موحدتني أوالمها مكسورة " مث سافرت منها إىل مدينة ببا 
وضبط امسها بفتح املوحدة وإسكان اهلاء وفتح النون " مدينة البهنسا، وهي مدينة كبرية وبساتينها كثرية، 

وممن لقيته ا قاضيها العامل شرف الدين، وهو كرمي . دةوتصنع ذه املدينة ثياب الصوف اجلي" والسني 
مث سافرت منها إىل . ولقيت ا الشيخ الصاحل أبا بكر العجمي، ونزلت عنده وأضافين. النفس فاضل

وحق حقيق . مدينة منية ابن خصيب ، وهي مدينة كبرية الساحة متسعة املساحة مبنية على شاطئ النيل
ا املارس واملشاهد والزوايا واملساجد وكانت يف القدمي منية عامل مصر . ضيلهلا على بالد الصعيد التف

  .اخلصيب

  حكاية خصيب 
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فآىل أن يويل عليهم أحقر . يذكر أن أحد اخللفاء من بين العباس رضي اهللا عنهم غضب على أهل مصر
كان يتوىل تسخني احلمام عبيده، وأصغرهم شأناً، قصداً إلرذاهلم والتنكيل م وكان خصيب أحقرهم إذ 

فخلع عليه، وأمره على مصر، وظنه أنه يسري فيهم سرية سوء، ويقصدهم باإلذاية، حسبما هو املعهود ممن 
. وشهر بالكرم واإليثار. فلما استقر خصيب مبصر، سار يف أهلها أحسن سرية. ويل عن غري عهد بالعز

وأن . هلم، ويعودون إىل بغداد شاكرين ملا أوالهمفكان أقرب اخللفاء وسواهم يقصدونه، فيجزل العطاء 
وذكر له . اخلليفة افتقد بعض العباسيني وغاب عنه مدة مث أتاه، فسأله عن مغيبه، فأخربه أنه قصد خصيباً

فغضب اخلليفة، وأمر بسمل عيين خصيب، وإخراجه من مصر . وكان عطاء جزيالً. ما أعطاه خصيب
فلما ورد األمر بالقبض عليه حيل بينه وبني دخوله مرتله وكانت بيده . إىل بغداد، وأن يطرح يف أسواقها

فمر . ياقوته عظيمة الشأن فخبأها عنده، وخاطها يف ثوب له ليالً ومسلت عيناه، وطرح يف أسواق بغداد
إين كنت قصدتك من بغداد إىل مصر مادحاً لك بقصيدة فوافقت : " به بعض الشعراء فقال له يا خصيب

إمنا قصدي مساعك : كيف بسماعها وأنا على ما تراه ؟ فقال: فقال. عنها، وأحب أن تسمعهاانصرافك 
  : وأما العطاء فقد أعطيت الناس وأجزلت جزاك اهللا خرياً قال فافعل فأنشد. هلا

 رحا بفتدفقا فكالكم  أنت الخصيب وهذه مصر

فأىب، فأقسم عليه أن . خذ الياقوتة: فقال له. افتق هذه اخلياطة، ففعل ذلك: فلما أتى علىآخرها قال له
فلما عرضها عليهم قالوا له إن هذه ال تصلح إال . فأخذها وذهب ا إىل سوق اجلوهريني. يأخذها
ن شأن الياقوتة، فأخربه فرفعوا أمرها إىل اخلليفة، فأمر اخلليفة بإحضار الشاعر واستفهمه ع. للخليفة
فرغب . فتأسف على ما فعله خبصيب وأمر مبثوله بني يديه، وأجزل له العطاء، وحكّمه فيما يريد. خبربها

وكان . أن يعطيه هذه املنية، ففعل ذلك، وسكنها خصيب إىل أن تويف وأورثها عقبه إىل أن انقرضوا
دخلت .  املالكي، وواليها مشس الدين أمري خري كرميقاضي هذه املنية أيام دخويل إليها فخر الدين النويري
فأمرين أال . فعظم ذلك علي وأتيته، فأعلمته بذلك. يوماً احلمام ذه البلدة، فرأيت الناس ا ال يستترون

أبرح، وأمر بإحضار املكترين للحمامات، وكتبت عليهم العقود، أنه مىت دخل أحد احلمام دون مئزر 
مث انصرفت عنه وسافرت من منية ابن خصيب . واشتد عليهم أعظم االشتداد. لكفإم يؤاخذون على ذ

وضبط امسها بفتح امليم وإسكان النون " إىل مدينة منلوي وهي صغرية مبنية على مسافة ميلني من النيل 
" بفتح الدال املهمل وكسر امليم " وقاضيها الفقيه شرف الدين الدمريي ". وفتح االم وكسر الواو 

وذه املدينة إحدى . وكبارها قوم يعرفون ببين فضيل بىن أحدهم جامعاً أنفق فيه صميم ماله. افعيالش
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 ومن عوائدهم أم ال مينعون فقرياً من دخول معصرة منها فيأيت الفقري باخلبزة -عشرة معصرة للسكر 
وسافرت . اً فينصرف ااحلارة، فيطرحها يف القدر اليت يطبخ السكر فيها، مث خيرجها، وقد امتألت سكر

من منلوي املذكورة إىل مدينة منفلوط وهي مدينة حسن رواؤها، مؤنق بناؤها على ضفة النيل، شهرية 
  ".وضبط امسها بفتح امليم وإسكان النون وفتح الفاء وضم االم وآخرها طاء مهمل " الربكة 

  : حكاية

    

 أمر بعمل منرب عظيم، حمكم الصنعة بديع اإلنشاء، أخربين أهل هذه املدينة أن امللك الناصر رمحه اهللا،
فلما مت عمله، أمر أن يصعد به يف النيل ليجاز إىل حبر . برسم املسجد احلرام، زاده اهللا شرفاً وتعظيماً

جدة، مث إىل مكة شرفها اهللا، فلما وصل املركب الذي احتمله إىل منفلوط، وحاذى مسجدها اجلامع 
فعجب الناس من شأنه أشد العجب، وأقاموا أياماً ال ينهض .  مساعدة الريحوقف، وامتنع من اجلري مع

فكتبوا خبربه إىل امللك الناصر رمحه اهللا، فأمر أن جيعل ذلك املنرب جبامع مدينة منفلوط، ففعل . م املركب
يباع . وقد عاينته ا، ويصنع يف هذه املدينة شبه العسل، يستخرجونه من القمح ويسمونه النيدا. ذلك

وضبط " وهي مدينة رفيعة أسواقها بديعة . وسافرت من هذه املدينة إىل مدينة أسيوط. بأسواق مصر
وقاضيها شرف " امسها بفتح اهلمزة وسكون السني املهملة وضم الياء آخر احلروف واو وطاء مهملة 

بديار مصر والشام ، لقب اشتهر به وأصله أن القضاة "حباصل ما مث " الدين بن عبد الرحيم امللقب 
بأيديهم األوقاف والصدقات ألبناء السبيل، فإذا أتى فقري ملدينة من املدن قصد القاضي ا، فيعطيه ما قدر 

فكان القاضي إذا أتاه الفقري يقول له حاصل ما مث أي مل يبق من املال احلاصل شيء فلقب بذلك . له
وسافرت منها إىل .  بن الصباغ، أضافين بزاويتهوا من املشايخ الفضالء الصاحل شهاب الدين. ولزمه

مدينة أمخيم، وهي مدينة عظيمة أصيلة البنيان عجيبة الشان، ا الربيب املعروف بامسه، وهو مبين 
ويزعمون . باحلجارة، يف داخله نقوش وكتابة لألوائل، ال تفهم يف هذا العهد، وصور األفالك والكواكب

وعند الناس يف هذه الصور أكاذيب . وا صور احليوانات وسواها.  العقربأا بنيت والنسر الطائر بربج
وكان بأمخيم رجلٌ يعرف باخلطيب، أمر على هدم بعض هذه الربايب، وابنيت حبجارا . ال يعرج عليها

ويزعم حساده أنه استفاد ما بيده من املال من مالزمته هلذه . وهو رجل موسر معروف باليسار. مدرسة
وله . ونزلت من هذه املدينة بزاوية الشيخ أيب العباس بن عبد الظاهر، وا تربة جده عبد الظاهر. الربايب

ومن عادم أن جيتمعوا مجيعاً بعد صالة اجلمعة، . من األخوة ناصر الدين وجمد الدين وواحد الدين
أهلها، فيجتمعون ومعهم اخلطيب نور الدين املذكور وأوالده، وقاضي املدينة الفقيه خملص، وسائر 
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وسافرت من . فإذا صلوها، قرأوا سورة الكهف، مث انصرفوا. للقرآن، ويذكرون اهللا إىل صالة العصر
نزلت منها مبدرسة تقي الدين ". وضبطها بضم اهلاء " مدينة كبرية بساحل النيل ": هو " أمخيم إىل مدينة 

ح حزباً من القرآن، مث يقرأون أوراد الشيخ ورأيتهم يقرأون ا يف كل يوم بعد صالة الصب. ابن السراج
وذه املدينة السيد الشريف أبو حممد عبد اهللا احلسين من كبار . أيب احلسن الشاذيل وحزب البحر

دخلت إىل هذا الشريف متربكاً برؤيته والسالم عليه، فسألين عن قصدي، فأخربته : كرامة له. الصاحلني
وإمنا حتج أول . ال حيصل لك هذا يف هذا الوقت، فارجع: فقال يل. دةأين أريد البيت احلرام على طريق ج

ومضيت يف طريقي حىت وصلت إىل . فانصرفت عنه، ومل أعمل على كالمه. حجة على الدرب الشامي
وكان طريقي يف أول حجايت على . فلم يتمكن يل السفر، فعدت راجعاً إىل مصر مث إىل الشام. عيذاب

مث سافرت إىل مدينة قنا، وهي صغرية حسنة . حربين الشريف نفع اهللا بهالدرب الشامي، حسبما أ
وا قرب الشريف الصاحل الويل صاحب الرباهني العجيبة ". وضبط امسها بقاف مكسورة ونون" األسواق 

ورأيت باملدرسة السيفية حفيده شهاب الدين . والكرامات الشهرية عبد الرحيم القناوي رمحة اهللا عليه
  .أمحد

    

مدينة عظيمة هلا خريات عميمة، بساتينها ". وهي بضم القاف " وسافرت من هذا البلد إىل مدينة قوص 
وخبارجها . مورقة، وأسواقها مونقة، وهلا املساجد الكثرية، واملدارسة األثرية، وهي مرتل والة الصعيد

فقراء املتجردين يف شهر رمضان زاوية الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار، وزاوية األفرم ، وا اجتماع ال
من كل سنة، ومن علمائها القاضي مجال الدين بن السديد، واخلطيب ا فتح الدين بن دقيق العيد أحد 

الفصحاء البلغاء الذين حصل هلم السبق يف ذلك، مل أر من مياثله إال خطيب املسجد احلرام اء الدين 
شاطي، وسيقع ذكرمها، ومنهم الفقيه ا ء الدين عبد الطربي، وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين امل

مث سافرت . العزيز املدرس مبدرسة املالكية، ومنهم الفقيه برهان الدين إبراهيم األندلسي، له زاوية عالية
، وهي ضغرية حسنة، وا قرب الصاحل "وضبط امسها بفتح اهلمزة وضم الصاد املهمل " إىل مدينة األقصر 

وضبط امسها بفتح اهلمزة " وعليه زاوية، وسافرت منها إىل مدينة أرمنت . جاج األقصريالعابد أيب احل
. ، وهي صغرية ذات بساتني مبنية على ساحل النيل"وسكون الراء وميم مفتوحة ونون ساكنة وتاء فوقية 

كان السني وضبط امسها بفتح اهلمزة وإس" مث سافرت منها إىل مدينة أسنا . أضافين قاضيها، وأنسيت امسه
، مدينة عظيمة متسعة الشوارع ضخمة املنافع كثرية الزوايا واملدارس واجلوامع، هلا أسواق "املهمل ونون 

أضافين وأكرمين، وكتب . قاضيها قاضي القضاة شهاب الدين بن مسكني. حسان، وبساتني ذات أفنان
لشيخ الصاحل عبد الواحد املكناسي، وا من الفضالء الشيخ صاحل نور الدين علي، وا. إىل نوابه بإكرامي
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وضبط امسها بفتح اهلمزة " مث سافرت منها إىل مدينة أدفو . وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقوص
وبينها وبني مدينة أسنا مسرية يوم وليلة يف صحراء مث جزنا النيل من ". وإسكان الدال املهمل وضم الفاء 

بالغني " وسافرنا من طائفة من العرب تعرف بدغيم .  اكترينا اجلمالمدينة أدفو إىل مدينة العطواين، ومنها
ويف بعض منازهلا نزلنا محيثرا حيث قرب ويل اهللا أيب . يف صحراء ال عمارة ا إال أا آمنة السيل" املعجمة 

مبيتنا ا ومل نزل ليلة . وأرضها كثرية الضباع. احلسن الشاذيل، وقد ذكرنا كرامته يف أخباره أنه ميوت ا
ولقد قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدالً كان به، واجتزت منه جراب متر، وذهبت . حنارب الضباع

مث ملا سرنا مخسة عشر يوماً وصلنا إىل مدينة . فوجدناه ملا أصبحنا ممزقاً مأكوالً معظم ما كان فيه. به
وأهلها البجاة . التمر من صعيد مصرعيذاب، وهي مدينة كبرية كثرية احلوت واللنب، وحيمل إليها الزرع و

، وهم سود األلوان يلتحفون مبالحف صفراء، ويشدون على رؤوسهم عصائب يكون عرض العصابة 
وثلث املدينة . وطعامهم ألبان اإلبل ويركبون املهاري، ويسموا الصهب. أصبعاً وهم ال يورثون البنات

بفتح احلاء املهمل وإسكان الدال وراء مفتوحة " دريب للملك الناصر وثلثاها مللك البجاة، وهو يعرف باحل
وا الشيخ . رأيته وتربكت به. ومبدينة عيذاب مسجد ينسب للقسطالين شهري الربكة" وباء موحدة وياء 

زعم أنه ابن املرتضى ملك مراكش، وأن سنه مخس . الصاحل موسى والشيخ املسن حممد املراكشي
اب وجدنا احلدريب سلطان البجاة حيارب األتراك، وقد خرق املراكب، وملا وصلنا إىل عيذ. وتسعون سنة

فبعنا ما كنا أعددناه من الزاد، وعدنا مع العرب الذين اكترينا . وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا يف البحر
اجلمال منهم إىل صعيد مصر، فوصلنا إىل مدينة قوص اليت تقدم ذكرها،واحندرنا منها يف النيل، وكان 

. ن مده، فوصبلنا بعد مسرية مثان من قوص إىل مصر، فبت بصر ليلة واحدة، وقصدت بالد الشامأوا

وضبط امسها بفتح املوحدة "وذلك يف منتصف شعبان سنة ست وعشرين فوصلت إىل مدينة بلبيس ، 
رية، ، وهي مدينة كبرية، ذات بساتني، كث"األوىل وفتحو الثانية مث ياء آخر احلروف مسكنة وسني مهملة

  .ومل ألق ا من جيب ذكره

    

ومنها دخلنا الرمال، ونزلنا منازهلا، مثل السوادة والورادة واملطيلب والعريش . مث وصلت إىل الصاحلية
وخبارج كل خان ساقية . يرتله املسافرون بدوام. وهم يسمونه اخلان. بكل مرتل منها فندق. واخلروبة

بفتح " ومن منازهلا قطيا املشهورة وهي . ما حيتاجه لنفسه ودابتهللسبيل، وحانوت يشتري منها املسافر 
وا تؤخذ ". والناس يبدلون ألفها هاء تأنيث . القافغ وسكون الطاء وياء آخر احلروف مفتوحة وألف

وفقيها الدواوين والعمال والكتاب، . الزكاة من التجار، وتفتش أمتعتهم، ويبحث عما لديهم أشد البحث
. وال جيوز عليها أحد من الشام إال برباءة من مصر. باها يف كل يوم ألف دينار من الذهبوجم.واملشهود
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وطريقها يف . وال إىل مصر إال برباءة من الشام، احتياطاً على أموال الناس، وتوقياً من اجلواسيس العراقيني
أثر، مث يأيت األمري فإذا كان اليل مسحوا على الرمل حىت ال يبقى به . ضمان العرب قد وكلوا حبفظه

صباحاً، فينظر إىل الرمل فإن وجد به أثراً طالب العرب بإحضضار مؤثره، فيذهبون يف طلبه، فال يفوم 
فيأتون به األمري، فيعاقبه مبا شاء، وكان ا يف عهد وصويل إليها عز الدين أستاذ الداراقماري من خيار 

وبني يديه عبد اجلليل املغريب والوقاف، وهو يعرف . ان معياألمراء، أضافين وأكرمنيب وأباح اجلواز ملن ك
املغاربة وبالدهم، فيسأل من ورد منهم من أي البالد هو لئال يلبس عليهم، فإن املغاربة ال يعترضون 

مث سرنا حىت وصلنا إىل مدينة غزة، وهي أول بالد الشام مما يلي مصر متسعة . جوازهم على قطيا
وكان ا جامع حسن . ة حسنة األسواق، ا املساجد العديدة واألسوار عليهااألقطار، كثرية العمار

وهو أنيق البناء حمكم الصنعة ومنربه . واملسجد الذس تقام اآلن به اجلمعة فيها بناه األمري املعظم اجلاويل
و سامل وبن. من الرخام األبيض وقاضي غزة بدر الدين تالسلخيت احلوراين ومدرسها علم الدين بن سامل

مث سافرت من غزة إىل مدينة اخلليل صلى اهللا على . كرباء هذه املدينة ومنهم مشس الدين قاضي القدس
نبينا وعليه وسلم تسليماً زهي مدينة صغرية الساحة كبرية املقدار مشرقة األنوار حسنة املنظر عجيبة 

سامي االرتفاع، مبين بالصخر املخرب، يف بطن واٍد، ومسجدها أنيق الصنعة حمكم العمل بديع احلسن 
ويقال إن سليمان عليه السالم امر . يف أحد أركانه صخرة أحد أقطارها سبعة وثالثون شرباً. املنحوت

فيه قرب إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوات اهللا على . اجلن ببنائه ويف داخل املسجد الغار املكرم املقدس
وعن ميني املنرب، بلصق جدار القبلة موضع يهبط .  أزواجهمويقابلهاو قبور ثالثة، هي قبور. نبينا وعليهم

منه على درج رخام حمكمة العمل إىل مسلك ضيق، يفضي إىل ساحة مفروشة بالرخام، فيها صور القبور 
وقد نزلت ذا . وكان هنالك مسلك إىل الغار املبارك، وهو اآلن مسدود. إا حماذية هلا: ويقال. الثالثة

ا ذكره أهل العلم دليالً على صحة كون الققبور الثالثة الشريفة هنالك، ما نقلهمن املوضع مرات ومم
أسند فيه . املسفر للقلوب عن صحة قرب إبراهيم و إسحاق ويعقوب: كتاب علي بن جعفر الرازيايل مساه

 جربيل ملا أسري يب إىل بيت املقدس مر يب: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إىل أيب هريرؤة قال
انزل : مث مر يب على بيت حلم وقال. انزل فصل ركعتني، فإن هنا قرب أبيك إبراهيم: على قرب إبراهيم فقال

  .وذكر بقية احلديث" مث أتى يب الصخرة . فصل ركعتني، فإن هنا ولد أخوك عيسى عليه السالم

    

الدين اجلعربي، أحد الصلحاء وملا لقيت ذه املدينة املدرس تالصاحل املعمر اإلمام اخلطيب برهان 
كل من لقيته : سألته عن صحة كون قرب اخلليل عليه السالم هنالك فقال يل. املرضيني، واألئمة املشهورين

من أهل العلنم يصححون أن هذه القبور قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وعليهم السالم، وقبور 
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هو نقل اخللف عن السلف ال يشك فيه، ويذكر أن بعض زوجام، وال يطعن يف ذلك إال أهل البدع و
أي هذه القبور هو قرب إبراهيم ؟ : األئمة دخل إىل الغار، ووقف عند قرب سارة؛ فدخل شيخ فقال له

مث دخل صيب فسأله أيضاً فأشار له . فأشار له إىل قربه املعروف مث دخل شاب فسأله كذلك، فأشار له إليه
مث دخل إىل املسجد فصلى به وارحتل من . ن هذا قرب إبراهيم عليه السالم ال شكإليه فقال الفقيه أشهد أ

. وبشرقي حرم اخلليل تربة لوط عليه السالم. وبداخل هذا املسجد أيضاً قرب يوسف عليه السبالم. الغد

 وهو يف بيت مه احسن البناء مبيض وال. وعلى قربه أبنية حسنة. وهي تل مرتفع، يشرف منه غور الشام

يقال أا موضع ديار قوم لوط ومبقربة من تربة لوط مسجد . وهنالك حبرية لوط ، هي أجاج. ستور عليه
ويف . اليقي، وهو على تل مرتفع له نور وإشراق ليس لسواه وال جياوره إال دار واحدة يسكنها قيمه

ع إال مصلياً املسجد مبقربة من بابه خموضع منخفض يف حجر صلد قد هيئ فيه صورة حمراب، ال يس
إن إبراهيم سجد يف ذلك املوضع شكراً هللا تعاىل عند هالك قوم لوط، فتحرك موضع : واحداً، ويقال

وبالقرب من هذا املسجد مغارة فيها قرب فاطمة بنت احلسني بن علي . سجوده،وساخ يف األرض قليالً
 منقوش خبط بديع بسم اهللا عليهما السالم وبأعلى القرب وأسفله لوحان من الرخام يف أحدمها مكتوب

هذا قرب أم . ويف رسول اهللا أسوة. الرمحن الرحيم هللا العزة والبقاء وله ما ذرأ وبرأ وعلى خلقه كتب الفناء
. ويف اللوح اآلخر منقوش صنعه حممد بن أيب سهل النقاش مبصر. سلمة فاطمة بنت احلسني رضي اهللا عنه

  : وحتت ذلك هذه األبيات

 رمني بين الترب والحج بالرغم  أسكنت من كان في األحشاء مسكنه

 رزهاألئمة بنت األنجم ال بنت  مةاطن فقبر فاطمة بنت اب يا

 عفاف ومن صون ومن خفر ومن  ن ورعقبر ما فيك من دين وم يا

فزرت يف طريقي إليه تربة يونس عليه السالم، وعليها أبنية كبرية . مث سافرت من هذه املدينة إىل القدس
وزرت أيضاً بيت حلم، موضع ميالد عيسى عليه السالم، وبه أثر جذع النخلة، وعليه عمارة . ومسجد

 املقدس، شرفه اهللا، والنصارى يعظمونه أشد التعظيم، ويضيفون من نزل به، مث وصلنا إىل بيت. كثرية
. ثالث املسجدين الشريفني يف رتبة الفل، ومصعد رسول اهللا عليه وسلم تسليماً، ومعرجة إىل السماء

وكان امللك الصاحل الفاضل صالح الدين بن أيوب جزاه اهللا عن . والبلدة الكبرية مبنية بالصخر املنحوت
 استنقض امللك الظاهر هدمه خوفاً أن يقصدها مث. اإلسالم خرياً، ملا فتح هذه املدينة هدم بض سورها

ومل يكن ذه املدينة ر فيما تقدم وجلب هلا املاء يف هذا العهد األمري سيف الدين . الروم فيتمنعوا ا
  .تنكيز أمري دمشق
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  ذكر المسجد المقدس

إنه ال يوجد على وجه األرض مسجد أكرب منه، : وهو من املساجد العجيبة الرائقة الفائقة احلسن، يقال
وإن طوله من شرق إىل غريب سبعمائة واثنتان ومخسون ذراعاً بالذراع املالكية وعرضه من القبلة إىل 

لية منه فال علم ا إال باباً اجلوف أربعمائة ذراع ومخس وثالثون ذراعاً يف جهاته الثالث، وأمااجلهة القب
واحخداً، وهو الذي يدخل منه اإلمام، واملسجد كله فضاء وغري مسقف يف النهاية من إحكام الفعل 

  .وإتقان الصنعة مموه لبالذهب واألصبغة الرائقة، ويف املسجد مواضع سواه مسقفة

  ذكر قبة الصخرة

    

د توفر حظها من احملاسن، وأخذت من كل بديعة وق. وهي من اعجب املباين وأتقنها وأغرا شكالً
والدائر ا . وهلا أبواب. بطرف، وهي قائمة على نشز ي وسط املسجد، يصعد إليها يف درج رخام

مفروش بالرخام أيضاً حمكم الصنعة، وكذلك داخلها يف ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنعة 
حيار بصر . ذهب فهي تتألأل أنوارأص، أو تلمع ملعان الربقوأكثر ذفك مغشى بال. ما يعجز الواصف

ويف وسط القبة الصخرة الكرمية إليت جاء ذكرها يف . متأملها يف حماسنها، ويقصر لسان رائيها عن متثيلها
. وهي صخرة صماء، ارتفاعها حنو قامة. فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرج منها إىل السماء. اآلثار

. وهنالك شكل حمراب. ارتفاعها حنو قامة أيضاً يرتل إهلا على درج. مقدار بيت صغريوحتتها مغارة 

وعلى الصخر شباكان اثنان حمكما العمل، يغلقان عليهما أحدمها، وهو الذي يلي الصخرة من حديد 
ة والناس يزعمون أا درق. ويف القبة درقة كبرية من حديد، معلقة هنالك. بديع الصنعة والثاين اخلشب

  .محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه

  ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف

إا مصعد : فمنها بعدوة الوادي املعروف بزودي جهنم يف شرقي البلد، على تل مرتفع هنالك، بنية يقال
 رابعة ومنها أيضاً قرب رابعة البدوية، منسوبة إىل البادية وهي خالف. عيسى عليه السالم إىل السماء

إن قرب مرمي عليها السالم : ويف بطن الوادي املذكور كنيسة يعظمها النصارى، ويقولون. العدوية الشهرية
وهنالك أيضاً كنيسة أخرى معظمة، حيجها النصارى، وهي اليت يكذبون عليها، ويعتقدون أن قرب . ا

ضروب من اإلهانة يتحملها و. وعلى كل من حيجها ضريبة معلومة للمسلمني. عيسى عليه السالم ا
  .وهنالك موضع مهد عيسى عليه السالم يتربك به. على رغم أنفه
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  ذكر بعض فضالء القدس

ومنهم . ، وهو من أهل غزة وكربائها"بفتح الغني " فمنهم قاضيه العامل مشس الدين حممد بن سامل الغزي 
 شهاب الدين الطربي، ومنهم مدرس خطيبه الصاحل الفاضل عماد الدين النابلسي، ومنهم احملدث املفيت

املالكية وشيخ اخلانقاه الكرمية أبو عبد اهللا حممد بن مثبت الغرناطي نزيل القدس ومنها الشيخ الزاهد أبو 
علي حسن املعروف باحملجوب من كبار الصاحلني، ومنهم الشيخ الصاحل العابد أبو عبد الرحيم عبد 

صحبته ولبست منه خرقة . و من تالمذة تاج الدين الرفاعيالرمحن بن مصطفى من أهل أرز الروم، وه
قد عاد رسوماً . مث سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقالن، وهو خراب. التصوف
وقل بلد مجع من احملاسن ما مجعته عسقالن إتقاناً وحسن وضع، وأصالة . ، وأطالالً دارسة.طامسة

ا املشهد الشهري حيث كان رأس احلسني بن علي عليه السالم، مكان، ومجعاً بني مرافق الرب والبحر و
قبل أن ينتقل إىل القاهرة، وهو مسجد عظيم سامي العلو، فيه جب اللماء أمر ببنائه بعض العبيد، وكتب 

ذلك على بابه ويف قبلة هذا املزار مسجد كبري يعؤف مبسجد عمر مل يبق منه إال حيطانه ويف أساطني 
ا يف احلسن وهي ما بني قائم وحصيد ومن مجلتها أسطوانة محراء عجيبة، يزعم الناس أن رخام ال مثل هل

ويف القبلة من هذا املسجد . النصارى احتملوها إىل بالدهم، مث فقدوها، فوجدت يف موضعها بعسقالن
 ناحية بئر يعرف ببئر إبراهيم عليه السالم، يرتل إليها يف درج متسعة، ويدخل منها إىل بيوت، ويف كل

ويذكر الناس من . ماؤها عذب، وليس بالغزير. من جهاا األربع خترج من أسراب مطوية باحلجارة
وجببانة عسقالرن . إنه املذكور يف الكتاب العزيز: وبظاهر عسقالن وادي النمل، ويقال. فضائلها كثرياً

وله جراية جيريها له ملك . ر املذكورمن قبور الشهداء واألولياء ما ال حيصر لكثرته، أوقفنا عليهم قيم املزا
مث سافرت منها إىل مدينة الرملة وهي يف فلسطني مدينة . مصر، ومع ما يصل إليه من صدقات الزوار

إن يف قبلته ثالمثائة من األنبياء، : وا جامع األبيض ز ويقال. كبرية، كثرية اخلريات، حسنة األسواق
مث خرجت منها إىل مدينة مابلس، . الفقهاء جمد الدين النابلسيوفيها من كبار . مدفونني عليهم السالم

ومنها حيمل الزيت إىل . وهي مدينة عظيمة، كثرية األشجار مطردة األار، من أكثر البالد الشام زيتوناً
  .وا تصنع حلواء اخلروب، وجتلب إىل دمشق وغريها. مصر ودمشق

    

وجيلب . يؤخذ ما خيرج منه من الرب فتصنع منه احللواءأن يطبخ اخلروب، مث يعصر، و: وكيفية عملها
واملسجد اجلامع يف اية . وا البطيخ املنسوب إليها وهو طيب عجيب. ذلك الرب أيضاً إىل مصر والشام

وهي بفتح العني " مث سافرت منها إىل مدينة عجلون . ويف وسطه بركة ماء عذب. من اإلتقان واحلسن
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مث سافرت منها . ويشقها ر ماؤه عذب. سنة هلا أسواق كثرية، وقلعة خطرية، وهي مدينة ح"املهملة 
بقصد الالذقية، فمررت بالغور، وهو واٍد بني تالل به قرب أيب عبيدة ابن اجلراح أمني هذه األرض رضي 

، وبه قرب وبتنا هنالك ليلة، مث وصلنا إىل القصري. اهللا عنه، زرناه وعليه زاوية فيها الطعام ألبناء السببيل
مث سافرت على الساحل، فوصلت إىل مدينة عكة ، . معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، تربكت أيضاً بزيارته

وهي خراب وكانت عكة قاعدة بالد اإلفرنج بالشام، ومرسى سفنهم وتشبه قسطنطينية العظمى، 
ويرتل . دم عليه السالمإن اهللا تعاىل أخرج منها البقر آل: وبشرقيها عني ماء عذب تعرف بعني البقر يقال

مث سافرت منها . وذه املدينة قرب صاحل عليه السالم. وكان عليها مسجد بقي من حمرابه. إليها بفي درج
إىل مدينة صور، وهي خراب وخبارجها قرية معمورة وأكثر أهلها أرفاض ولقد نزلت ا مرة على بعض 

ضأ فبدأ بغسل رجليه، مث غسل وجهه، ومل يتمضمض فأتى بعض أهل تلك القرية ليتو. املياه أريد الوضوء
إن البناء إمنا يكون ابتداؤه من : وال اسنتشق، مث مسح بعض رأسه، فأخذت عليه يف فعله فقال يل

. ألن البحر حميط ا من ثالث جهاا. ومدينة صور هي اليت يضرب ا املثل يف احلصانة املنعة. األساس

ولباا الذي يشرع للرب أربعة فصالت كلها يف ستائر حميطة بالباب، . اين للبحروهلا بابان أحدمها للرب، والث
وبناؤها ليس يف بالد الدنيا أعجب وال أغرب شأناً منه، . وأما الباب الذي للبحر فهو بني برجني عظيمني

. نالكوعلى اجلهة الرابعة سور، تدخل السفن حتت السور وترسو ه. ألن البحر حميط ا من ثالث جاا

وكان فيما تقدم بني الربجني سلسلة حديد معترضة ن، ال سبيل إىل الداخل هنالك، وال إىل اخلارج إال 
وكانت لعكة أيضاً ميناء . بعد حطها، وكان عليها احلراس واألمناء، فال يدخل خارج، إال على علم منهم

يدا، وهي على ساحل البحر، حسنة مثلها، ولكنها حتمل إال السفن الصغار، مث سافرتع منها إىل مدينة ص
نزلت عند قاضيها مال الدين األمشوين : كثرية الفواكه حيمل منها التني والزبيب والزيت إىل بالد مصر

وكانت فيما مضى مدينة . مث سافرت منها إىل مدينة طربية. املصري، وهو حسن األخالق كرمي النفس
وا احلمامات العجيبة؛ هلا بيتان . امتها، وعظم شأاكبرية ضخمة، ومل يبق منها إال رسوم تبنئ عن ضخ

وهلا حبرية الشهرية، طوهلا حنو ستة فراسخ، . وماؤها شديد احلرارة. أحدمها للرجال، والثاين للنساء
وبطربية مسجد يعرف مبسجد األنبياء، فيه قرب شعيب عليه السالم، وبنته . وعرضها أزيد من ثالثة فراسخ

ليه السالم، وقرب سليمان عليه السالم، وقرب يهودا، وقرب روبيل صلوا اهللا وسالمه زوج موسى الكليم ع
وقصدنا منها زيارة اجلب الذي ألقي فيه يوسف عليه السالم، وهو يف صحن مسجد . على نبينا وعليهم
 ينبع منه واجلب كبري عميق، شربنا من مائه اتمع من ماء املطر وأخربنا قمه أن املاء. صغري وعليه زاوية

مث سرنا إىل مدينة بريوت وهي صغرية، حسنة األسواق، وجامعها بديع احلسن وجيلب منها إىل . أيضاً
وهو . وقصدنا منها زيارة أيب يعقوب يوسف الذي يزعمون أنه من كلوك املغرب. ديار مصر الفواكه
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إن السلطان صالح الدين : لويقا. مبوضع يعرف بكرك نوح من بقاع العزيز، وعليه زاوية يطعم ا الوارد
وقيل السلطان نور الدين وكانوا من الصاحلني، ويذكر أنه كان ينسج احلصر . وقف عليها األوقاف

  .ويقتات بثمنها

    حكاية أيب يعقوب يوسف املذكور 

فلما برئ من مرضه، . حيكي أنه دخل مدينة دمشق، فمرض ا مرضاً شديداً، وأقام مطروحاً باألسواق
فاستؤجر حلراسة بستان للملك نور الدين، واقام .  ظاهر دمشق ليلتمس بستاناً يكون حارساً لهخرج إىل

يف حراسته ستة أشهر فلما كان يف أوان الفاكهة أتى السلطان إىل ذلك البستان، وأمر وكيل البستان أبا 
. أيت بغريه، ففعل ذلكفوجده حامضاً، فأمره أن ي. يعقوب أن يأيت برمان يأكل منه السلطان، فأتاه برمان

أتكون حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر وال تعرف حلو من : فقال له الوكيل. فوجده أيضاً حامضاً
إمنا أستأجرتين على احلراسة ال على الكل، فأتى الوكيل إىل امللك فأعلمه بذلك بعث : احلامض ؟ فقال

فقال . وب، وحتصل له منه فائدة، فتفرس أنه هوإليه امللك، وكان قد رأى يف املنام أنه جيمع مع أيب يعق
فقام إليه، وعانقه، وأجلسه إىل جانبه، مث احتمله إىل جملسه، فأضافه . نعم: أنت أبو يعقوب ؟ قال: له

مث خرج من دمشق فاراً بنفسه يف أوان الربد . بضيافة من احلالل املكتسب بكد ميينه، وأقام عنده أياماً
وصنع له مرقة، . وكان ا رجل من الضعفاء فعرض عليه الرتول عنده ففعل. راهاالشديد، فأتى قرية من ق

وذبح دجاجة فأتاه ا، وخببز شعري فأكل من ذلك، ودعا اللرجل، وكان عنده مجلة أوالد، منهم بنت قد 
ين ومن عوائدهم يف تلك البالد أن البنت جيهزها أبوها، ويكون معظم اجلهاز أوا. آن بناء زوجها عليها

. نعم: قال. هل عندك شيء من النحاس: فقال أبو يعقوب للرجل. النحاس، وبه يتفاخرون، وبه يتبايعون

استعر من جريانك ما أمكنك منه، : فقال له. قد اشتريت منه لتجهيز هذه البنت، قال ائتين به أتاه به
فطرح منه .  اإلكسري وأخرج صرة كانت عنده فيها. ففعل، وأحضر ذلك بني يديه فأوقد عليه النريان

. على النحاس فعاد كله ذهباً، وتركه يف بيت مقفل وكتب كتاباً إىل نور الدين ملك دمشق يعلمه بذلك

وينبهه على بناء مارستان للمرضى من الغرباء، ويوقف عليه األوقاف، ويبين الزوايا بالطرق، ويرضي 
وإن كان إبراهيم بن أدهم قد :  الكتابأصحاب النحاس، ويعطي صاحب البيت كفايته، وقال له يف آخر

خرج عن ملك خراسان فأنا قد خرجت من ملك املغرب، وعن هذه الصنعة والسالم، وفر من حينه، 
وذهب صاحب البيت بالكتاب إىل امللك نور الدين، فوصل امللك إىل تلك القرية واحتمل الذهب، بعد 

. ب فلم جيد له أثراً وال وقع له على خربوطلب أبا يعقو. أن أرضى أصحاب النحاس، وصاحب البيت

مث وصلت إىل مدينة طرابلس، . فعاد إىل دمشق وبىن املارستان املعروف بامسه الذي ليس له يف املعمور مثله
ختترقها األار، وحتفها البساتني واألشجار، ويكنفها البحر . وهي إحدى قواعد الشام، وبلداا الضخام
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وهي . والبحر ميلني منها. وهلا األسواق العجيبة، واملسارح اخلصيبة. خبيرياته املقيمةمبرافقه العميمة، والرب 
وأما طرابلس القدمية فكانت على ضفة البحر ومتلكها الروم زماناً فلما استرجعها امللك . حديثة البناء

ريها طيالن وأم. الظاهر خربت، واختذت هذه احلديثة ز وذه املدينة حنو أربعني من أرماء األتراك
ومن عوائده أن يركب يف كل يوم . ومسكنه بالدار املعروفة بدار السعادة. احلاجب املعروف مبلك األمراء

وقارب الوصول إىل . فإذا عاد إليها. وخيرج إىل ظاهر املدينة. اثنني ومخيس ويركب معه األمراء والعساكر
 حىت يدخل مرتله، وينصرفون وتضرب الطبلخانة مرتله، ترجل األمراء، ونزلوا عن دوام، ومشوا بيه يده،

وممن كان ا من األعالم كاتب . عند دار كل أمري منهم بعد صالة املغرب من كل يوم، وتوقد املشاعل
السر اء الدين بن غامن أحد الفضالء احلسباء معروف بالسخاء والكرم، وأخوه حسام الدين هو شيخ 

ومنهم وكيل بيت املال قوام . ا عالء الدين كاتب السلر بدمشقالقدس الشريف، وقد ذكرناه، وأخومه
. ومنهم قاضي قضاا مشس الدين بن النقيب من أعالم علماء الشام. الدين بن مكني من أكابر الرجال

. وكان سندمور أمري هذه املدينة. ومحام سندمور. وذه املدينة محامات حسان منها محام القاضي القرمي

منها امرأة شكت إليه بان أحد مماليكه اخلواص . ار كثرية يف الشدة على أهل اجلناياتويذكر عنه أخب
وقد . فأمر به فوسط فخرج اللنب من مصرنه. تعدى عليها يف لنب كانت تبيعه فشربه، ومل تكن هلا بينة

ا للملك واتفق مثله. اتفق مثل هذه احلكاية للعتريس أحد أمراء امللك الناصر أيام إمارته على عيذاب
    مث سافرت من طرابلس إىل حصن األكراد، وهو بلد . كبك سلطان تركستان

. وبه زاوية تعرف بزاوية اإلبراهيمي نسبة إىل بعض كرباء األمراء. صغري كثري األشجار واألار بأعلى تل

 مونقة، مث سافرت إىل مدينة محص وهي مدينة مليحة، أرجاؤها. ونزلت عند قاضيها وال أحقق االن امسه
وأشجارها مورقة، وأارها متدفقة، وأسواقها فسيحة الشوارع، وجامعها متميز باحلسن اجلامع، ويف 

وخبارج هذه املدينة قرب خالد بن الوليد سيف اهللا . وأهل محص عرب هلم فضل وكرم. وسطه ماء
دين الشريشي من وقاضي هذه املدينة مجال ال. ورسوله، وعليه زاوية ومسجد وعلى القرب كسوة سوداء

أمجل الناس صورة وأحسنهم سرية ز مث سافرت منها إىل مدينة محاة إحدى أمهات الشام الرفيعة، 
ومدائنها البديعة، ذات احلسن الرائق، واجلمال الفائق، حتفها البساتني واجلنات، عليها النواعري كاألفالك 

ي باملنصورية أعظم من املدينة، فيه األسواق وهلا ربض مس. الدائرات، يشقها النهر العظيم املسمى بالعاصي
احلافلة، واحلمامات احلسان، وحبماة الفواكه الكثرية ومنها املشمش اللوزي، إذا كسرت نواته وجدت يف 

ويف هذه املدينة ورها ونواعريها وبساتينها يقول األديب الرحال نور : قال ابن جزي. داخلها لوزة حلوة
  :  موسى بن سعيد العبسي العماري الغرناطي نسبة لعمار بن ياسر رضي اهللا عنهالدين أبو احلسن علي بن
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 عليها السمع والفكر والطرفا وقفت  راًاظناة مماهللا من ح حمى

  ائلميل خمام أم تمح تغنى
وتزهى مباني تمنع الواصف 
  الوصفا

 اوأطيع الكأس واللهو والقصف بها  ىيلومونني أن أعصي الصون والنه

 ارفا صعصياناً وأشربه أحاكيه  يف الكان فيها النهر عاٍص فط إذا

 ارفا غهوأغلبها رقصاً وأشبه  ادوهير شلدى تلك النواع وأشدو

 افطعا التهيم بمرآها وتسأله  اهأنكا فهوتذري دمع تئن

  : ولبعضهم يف نواعريها ذاهباً مذهب التورية

 ياصقصدي من المنزل الق عاينت  دي وقيئترقت لعظم خط وناعورٍة

  وحسبك أن الخشب تبكي على العاصي  اوهجرحمةً لي ثم باحت بش بكت

  : ولبعض املتأخرين فيها أيضاً من التورية

  ما حلت عن تقوى وعن إخالص  مكقسادو سكنوا حماة وح يا

 المدامع طائعاً كالعاصي يجري  اقبعدكم إذا اذكر الل والطرف

قال ابن . مث سافرت إىل مدينة املعرة، اليت ينسب إليها الشاعر أبو العالء املعري، وكثري سواه من الشعراء
إمنا مسيت مبعرة النعمان ألن النعمان بن بشري األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جزي

وقيل أن . قبل ذلك تسمى القصوروكانت . تويف له ولد أيام إمارته على محص، فدفنه باملعرة، فعرفت به
  .النعمان جبل مطل عليها مسيت به

    

وخبارجها على . واملعرة مدينة كبرية حسنة، أكثر شجرها التني والفستق ومنها حيمل إىل مصر والشام
وسبب ذلك أنه وقع يف . وال زاوية عليه وال خدمي له. فرسخ منها قرب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

ٍف من الرافضة أرجاس، يبغضون العشرة من الصحابة رضي اهللا عنهم، ولعن مبغضهم، ويبغضون بالد صن
كل من امسعه عمر وخصوصاً عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ملا كان من فعله يف تعظيم علي رضي اهللا 

 ا يصنعون .وهي حسنة كثرية البساتني، وأكثر شجرها الزيتون.  مث سرنا منها إىل مدينة سرمني-عنه 
ويصنع ا أيضاً الصابون املطيب لغسل األيدي، ويصبغونه . الصابون األجري، وجيلب إىل مصر والشام

ومن . وأهلها سبابون يبغضون العشرة. ويصنع ا ثياب قطن حسان تنسب إليها. باحلمرة والصفرة
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 فإذا بلغوا إىل العشرة قالوا العجب أم ال يذكرون لفظ العشرة وينادي مساسرم باألسواق على السلع،
وحضر ا بعض األتراك يوماً فسمع مسساراً ينادي تسعة وواحد فضربه بالدبوس على . تسعة وواحد

ومل جيعلوها عشرة قياماً مبذهبهم . وا املسجد جامع فيه تسع قباب. قل عشرة بالدبوس: رأسه وقال
: قال أبو احلسني بن جبري يف وصفها. لقاعدة العظمى مث سرنا إىل مدينة حلب، املدينة الكربى وا-القبيح 

قدرها خطري وذكرها يف كل زمان يطري خطاا من امللوك كثري، وحملها من النفوس أثري، فكم هاجت من 
كفاح وسل عليها من بيض الصفاح قلعة شهرية االمتناع، بائنة االرتفاع، ترتهت حصانة من أن ترم أو 

ضوعة على نسبة اعتدال واستواء، قد طاولت األيام واألعوام، ووسعت تستطاع منحوتة األجزاء، مو
فيا عجباً لبالد . اخلواص والعوام، أين أمراؤها احلمدانيون وشعراؤها ؟ فين مجيعهم، ومل يبق إال بناؤها

وختطب بعدهم فال يعتذر أمالكها، وترام فيتيسر . تبقى ويذهب مالكها، ويهلكون وال يقضي هالكها
. هذه حلب كم أدخلت ملوكها يف خرب كان، ونسخت صرف الزمان باملكان. ء إدراكهابأهون شي

. أنث امسها، فتحلت حبلية الغوان، وأتت بالعذر فيمن دان واجنلت عروساً بعد سيف دولتها ابن محدان

. وقلعة حلب تسمى الشهباء. هيهات سيهرم شباا، ويعدم خطاا، ويسرع فيها بعد حني خراا

. وعليها خندق عظيم ينبع منه املاء. ا جبالن ينبع منهما املاء، فال ختاف الظمأ ويطيف ا سورانبداخله

. وكل برج منها مسكون. وسورها متداين األبراج وقد انتظمت ا العاليل العجيبة املفتحة الطيقان

إن اخلليل عليه : وا مشهد يقصده بعض الناس، يقال. والطعام ال يتغري ذه القلعة على طول العهد
. وهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق اليت على الفرات بني الشام والعراق. السالم كان يتعبد به

ويف : وملا قصد قازان طاغية التتر مدينة حلب حاصر هذه القلعة أياماً، ونكص عنها خائباً، قال ابن جزي
  : هذه القلعة يقول اخلالدي شاعر سيف الدولة

 بعالعالي وجانبها الص بمرقبها  اوخرقاء قد قامت على من يرومه

 بهشه الويلبسها عقداً بأنجم  امةًميب غو جيجر عليها الج

  كما الحت العذراء من خلل السحب  هما سرى برقٌ بدت من خالل إذا

 سطوات قد أبانت على عقب وذي  صٍةغت بمن جنوٍد قد أمات فكم

  : وفيها يقول أيضاً وهو من بديع النظم

 ايهمنطقة الجوزاء عال وجاز  اهلعانق العنقاء ساف وقلعة

 ايهتوطأ قطريه مواش أرضاً  ال تعرف القطر إذ كان الغمام لها

 اقبل أن تهمي عواليه حياضها  الغمامة راحت غاض ساكنها إذا
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 اأنه كان يجري في مجاريه لو  اهمن أنجم األفالك مرقب يعد

 ايهم دواهلدواهيه ونصرت  اايدهكواٍم ممكايد أق ردت

  : وفيها يقول مجال الدين علي ابن أيب منصور

 دائراتستوقف الفلك المحيط ال  اوهلبون سموها وعل كادت

  ورعت سوابقها النجوم زواهرا  الًقواطنها المجرة منه وردت

 فيما يمسي لديها حاضرا وجالً  صرف الدهر منها خائفاً ويظل

    

. يف مدينة حلب حلب إبراهيم، ألن اخلليل صلوات اهللا وسالمه على نبينا وعليه كان يسكنها: ويقال

فكان يسقي الفقراء واملساكني، والوارد والصادر من ألباا، فكانوا جيتمعون . وكانت له الغنم الكثرية
 حسن الوضع، وإتقان حلب إبراهيم، فسميت بذلك، وهي من أعز البالد اليت ال نظري هلا يف: ويسألون

وأسواقها مسقفة باخلشب، فأهلها دائماً يف ظل ممدود . الترتيب، واتساع األسواق، وانتظام بعضها ببعض
. وقيساريتها ال متاثل حسناً وكرباً، وهي حتيط مبسجدها وكل مساط منها حماٍذ لباب من أبواب املسجد

ومنربها بديع . ويطيف به بالط عظيم االتساعومسجدها اجلامع من أمجل املساجد يف صحنه بركة ماء، 
. وبقرب جامعها مدرسة مناسبة له يف حسن الوضع، وإتقان الصنعة. العمل، مرصع بالعاج واآلبنوس

وأما خارج املدينة فهو بسيط . تنسب ألمراء بين محدان، وبالبلد سواها، ثالث مدارس، وا مارستان
وهو النهر .  األعناب منتظمة به، والبساتني على شاطئ رهاأفيح عريض، به املزارع العظيمة، وشجرات

. إنه مسي بذلك ألنه خييل لناظره أن جريانه من أسفل إىل علو: الذي مير حبماة، ويسمى العاصي ، وقيل

والنفس جتد يف خارج مدينة حلب انشراحاً وسروراً ونشاطها ال يكون يف سواها، وهي من املدن اليت 
وفيها . أطنبت الشعراء يف وصف حماسن حلب، وذكر داخلها وخارجها: ل ابن جزيقا. تصلح للخالفة

  : يقول أبو عبادة البحتري

 فأعلى القصر من بطياس حلٍب  برق أسفر عن قويق فطرتي يا

 ى اآلسكل ضاحية ومجن في  عن منبت الورد المعصفر صبغة

ياسحشدت علي فأكثرت إين  ٍرذكإذا استوحشتكم بت أرض 

  : وقال فيها الشاعر ايد أبو بكر الصنوبري

 ربفكم وصلت طرباً بالط  سقى حلب المزن مغنى حلٍب
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 إذ بها العيش لم يستطب بها  ذمستطاٍب من العيش ل وكم

 ذبعه والومطارف بها  هالمر أعنشر الزه إذا

 بوأوساطه من ذه تروق  ضٍةن فيه موحواش غدا

  : وقال فيها أبو العالء املعري

 يرعللغادرين نار س وهي  دٍننة عوارد جلل حلب

  نيه منها قدر الصغير الصغير  العظيم يكبر في عي والعظيم

 يربان ثمنه مك وحصاةٌ  رحفقويقٌ في أنفس القوم ب

  : وقال فيها أبو الفتيان بن جبوس

 بلن حنسيم الريح م فلقياني  يمقصاحبي إذا أعياكما س يا

  فيها وكان الهوى العذري من أربي  اًنالبالد التي كان الصبا سك من

  : وقال فيها أبو الفتح كشاجم

 اأمتعت حلب جاره كما  دةٌلأمتعت جارها ب وما

  فرزها فطوبى لمن زارها  يهقد تجمع ما تشت بها

  : وقال فيها أبو احلسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي

  سق فروحي من بعدهم في سياق  اياطمحادي العيس كم تنيح ال

واقلة األشبوق يومرام  يرامر غقا مإنه حلب 

 يداقل غل وابك من  دبعال خال جوشن بطياس وال

 اقأٍس دهسقي المنى بك فيه  ٍبلرٍف وقبها مرتع لط كم

 اقنعله لونوتثنى غص  احبيوره الرتى طنغوت

 اقطناألفق حولها كال أنجم  دارتتالشهباء حيث اس وعلو

وهو من الفقهاء، موصوف بالعدل، لكنه . وحبلب ملك األمراء أرغون الدوادار، أكرب أمراء امللك الناصر
فمنهم القاضي كمال الدين بن الزملكاين، شافعي املذهب، . والقضاة حبلب أربعة للمذاهب األربعة. خبيل

 الناصر قد بعث إليه ليوليه وكان. عايل اهلمة، كبري القدر، كرمي النفس، حسن األخالق، متفنن بالعلوم
وملا ويل قضاء حلب، . قضاء القضاة حبضرة ملكه، فلم يقض له ذلك، وتويف ببلبيس، وهو متوجه إليها

وكان فيمن قصده شاعر الشام شهاب الدين أبو بكر حممد بن الشيخ . قصدته الشعراء من دمشق وسواها
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 األموي فامتدحه الفارقي بقصيدة طويلة حافلة احملدث مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن نباتة القرشي
  : أوهلا

 اءلقدومك الشهب وتباشرت  اءيحأسفت لفقدك جلق الف

 ربى حلب سناً وسناء وعال  وعلى دمشق وقد رحلت كآبةٌ

    

 ا ألالءورهنغدت ول حتى  اأشرقت دار سكنت فناءه قد

 اءرمكيبخل عنده ال ممن  ىسائراً سقي المكارم والعل يا

 اءمعفثم الفضل والن تنعم  هابنجهذا كمال الدين لذ ب

 راءقفبها األيتام وال تعنى  هالقضاة أجل من أيام قاضي

 اءناء واألببه األدب شرفت  زكا أصالً وفرعاً فاعتلى قاض

 اءيث يشهللا وضع الفضل ح  هٍب باالله على بني حل من

 اءاء ذكذكذاك ال افكأنم  هيانه وبكشف المعمى فهم

 اءمبةٌ شأن تسرك رت عن  قٌابحاكم الحكام قدرك س يا

  في الفضل دون محلها الجوزاء  يالمناصب دون همتك الت إن

 ياءشق له الظالم ض كالصبح  ورةٌلك في العلوم فضائٌل مشه

 داءوالفضل ما شهدت به األع  اهلومناقب شهد العدو بفض

قال ابن . وانتقد الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت. وأجازه عليها بكسوٍة ودراهم. وهي أزيد من مخسني بيتاً
وليس كالمه يف هذه القصيدة بذاك وهو يف املقطعات أجود منه يف القصائد وإليه انتهت الرياسة : جزي

ىي عبد الرحيم بن نباته، وهو من ذرية اخلطيب أيب حي. يف الشعر على هذا العهد، يف مجيع بالد املشرق
  : منشىء اخلطب الشهرية، ومن بديع مقطعاته يف التورية قوله

  تجني على عقل المحب وقلبه  ىلغيداء حالية الع علقتها

 همطوقةً بما بخلت ب فغدت  ٍمبلؤلؤ ثغرها عن الث بخلت

ومن قضاة حلب قاضي قضاة احلنفية اإلمام املدرس ناصر الدين بن العدمي، حسن الصورة والسرية، أصيل 
  : مدينة حلب

  كأنك تعطيه الذي أنت سائله  الًلهتراه إذا ما جئته مت
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وأخذ اخلطة عن غري استحقاق، ومنهم . كان من املوثقني مبصر. ومنهم قاضي قضاة املالكية، ال أذكره
قاضي قضاة احلنابلة، ال أذكر امسه، وهو من أهل صاحلية دمشق، ونقيب األشراق حبلب بدر الدين بن 

فرت منها إىل مدينة مث سا. ومن فقهائها شرف الدين بن العجمي، وأقاربه هم كرباء مدينة حلب. الزهراء
وضبط امسها بتاء معلوة مكسورة وياء مد وزاي مكسورة وياء مد " وهي على طريق قنسرين . تيزين 

وقاضيها . وأسواقها حسان، ومساجدها يف اية من اإلتقان. ، وهي حديثة اختذها التركمان"ثانية ونون 
خربت، ومل يبق إال رسومها، مث سافرت إىل وكانت مدينة قنسرين قدمية كبرية، مث . بدر الدين العسقالين

فلما . وهي مدينة عظيمة أصيلة وكان عليها سور حمكم، ال نظري له يف أسوار بالد الشام. مدينة أنطاكية
. وأنطاكية كثرية العمارة، ودورها حسنة البناء، كثرية األشجار واملياه. فتحها امللك الظاهر هدم سورها

. وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر.  قرب حبيب النجار رضي اهللا عنهوا. وخبارجها ر العاصي

وشيخها الصاحل املعمر حممد بن علي سنه ينيف على املائة، وهو ممتع بقوته، دخلت عليه مرة يف بستان له 
إال أنه وقد مجع حطباً، ورفعه على كاهله ليأيت به مرتله باملدينة، ورأيت ابنه قد أناف على الثمانني، 

 مث سافرت إىل -حمدودب الظهر، وال يستطيع النهوض، ومن يرامها يظن الوالد منهما ولداً، والولد والداً 
، وهو "وضبط امسه بباء موحدة مضمومة وغني معجمة مسكنة وراء وآخره سني مهمل " حصن بغراس، 

وهي من بالد كفار األرمن، حصن منيع ال يرام، عليه البساتني واملزارع، ومنه يدخل إىل بالد سيس، 
وا تصنع الثياب . وهم رعية للملك الناصر، يؤدون إليه ماالً ودراهم فضة خالصة تعرف بالبغلية

وله ولد فاضل امسه عالء الدين، وابن أخ له امسه . وأمري هذا احلصن صارم الدين بن الشيباين. الدبيلية 
، وحيفظ "بضم الراء والصاد املهمل األول " رصص حسام الدين، فاضل كرمي يسكن املوضع املعروف بال

  .الطريق إىل بالد األرمن

    حكاية 

فأنفذ أمره ألمري . شكا األرمن مرة إىل امللك الناصر من األمري حسام الدين، وزوروا عليه أموراً ال تليق
يا : ك الناصر وقالفلما توجه األمري بلغ ذلك صديقاً له من كبار أألمراء فدخل على املل. حبلب أن خينقه

خوند إن األمري حسام الدين هو من خيار األمراء، ينصح للمسلمني، وحيفظ الطريق، وهو من الشجعان، 
. وإمنا أرادوا إضعاف شوكة املسلمني بقتله. واألرمن يريدون الفساد يف بالد املسلمني، فيمنعهم ويقهرهم

ودعا امللك الناصر بريدياً يعرف . ه ورده ملوضعهومل يزل به حىت أنفذ أمراً ثانياً بسراحه واخللع علي
. فسار من مصر إىل حلب يف مخس. باألفوش، وكان ال يبعث إال يف مهم، أمره باإلسراع واجلد يف السري

فوجد أمري حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إىل املوضع الذي خينق به الناس، . وهي مسرية شهر
ولقيت هذا األمري ومعه قاضي بغراس شرف الدين احلموي، مبوضع . فخلصه اهللا تعاىل، وعاد إىل موضعه
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مث . العمق، متوسط بني أنطاكية وتيزين وبغراس، يرتله التركمان مبواشيهم، خلصبه وسعته: يقال له
تصغري قصر، وهو حصن حسن، أمريه عالء الدين الكردي، وقاضيه شهاب : سافرت إىل حصن القصري
وضبط امسه بضم الشني " ديار املصرية، مث سافرت إىل حصن الشغربكاس، الدين األرمنيت من أهل ال

، وهو منيع يف رأس شاهق، "املعجم وإسكان الغني املعجم وضم الراء والباء املوحدة وآخره سني مهملة 
مث سافرت إىل . أمريه سيف الدين الطنطاش فاضل، وقاضيه مجال الدين بن شجرة، من أصحاب ابن تيمية

ون، وهي مدينة حسنة ا األار املطردة، واألشجار املورقة، وهلا قلعة جيدة، وأمريها يعرف مدينة صهي
باإلبراهيمي، وقاضيها حميي الدين احلمصي، وخبارجها زاوية يف وسط بستان فيها الطعام للوارد والصادر 

ها، فمررت حبصن مث سافرت من. وهي على قرب الصاحل العابد عيسى البدوي رمحه اهللا، وقد زرت قربه
، مث حبصن "وضبط امسه بفتح القاف وإسكان الدال املهمل وضم امليم وآخره سني مهمل " القدموس، 

، مث حبصن العليقة، وامسه على لفظ "وضبط امسه بفتح امليم وإسكان الياء وفتح النون والقاف " املينقة، 
: وهذه احلصون لطائفة يقال هلم. هف، مث حبصن الك"وصاده مهملة " واحدة العليق، مث حبصن مصياف 

وهم سهام امللك الناصر، م يصيب . وال يدخل عليهم أحد من غريهم. اإلمساعيلية، ويقال هلم الفداوية
وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إىل اغتيال . من يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغريها، وهلم املرتبات

وهلم سكاكني . يت ما يراد منه فهي له، وإن أصيب فهي لولدهعدو له أعطاه ديته، فإن سلم بعد تأ
. كما جرى هلم مع األمري قراسنقور. ورمبا مل تصح حيلهم فقتلوا. مسمومة يضربون ا من بعثوا إىل قتله

  .فإنه ملا هرب إىل العراق بعث إليه امللك الناصر مجلة منهم فقتلوا ومل يقدروا عليه ألخذه باحلزم

    حكاية 

وملا متهد .  قراسنقور من كبار األمراء، وممن حضر قتل امللك األشرف أخي امللك الناصر، وشارك فيهكان
امللك للملك الناصر، وقربه القرار، واشتدت أواخي سلطانه، جعل يتتبع قتلة أخيه، فيقتلهم واحداً 

وكان قراسنقور أمري . أخيهواحداً، إظهاراً لألخذ بثأر أخيه، وخوفاً أن يتجاسروا عليه مبا جتاسروا على 
وجعل هلم ميعاداً يكون فيه . فكتب امللك الناصر إىل مجيع األمراء أن ينفروا بعساكرهم. األمراء حبلب

فلما فعلوا ذلك، خاف قراسنقور على نفسه، وكان . اجتماعهم حبلب، ونزوهلم عليها، حىت يقبضوا عليه
وكانوا يف . ر صباحاً، فاخترقهم وأعجزهم سبقاًله مثامنائة مملوك، فركب فيهم، وخرج على العساك

وكان مهنا يف . عشرين ألفاً، وقصد مرتل أمري العرب مهنا بن عيسى، وهو على مسرية يومني من حلب
قنص له، فقصد بيته، ونزل عن فرسه، وألقى العمامة يف عنق نفسه، ونادى اجلوار يا أمري العرب، وكانت 

إمنا أطلب أوالدي : فقال. قد أجرناك وأجرنا من معك: عمه فقالت لههنالك أم الفضل زوج مهنا وبنت 
. وأتى مهنا، فأحسن نزله وحكمه يف ماله. ففعل ذلك. لك ما حتب، فانزل يف جوارنا: فقالت له. ومايل
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فمنهم . فدعا مهنا بإخوته وبين عمه، فشاورهم يف أمره. إمنا أحب أهلي ومايل الذي تركته حبلب: فقال
كيف حنارب امللك الناصر، وحنن يف بالده بالشام ؟ فقال هلم : إىل ما أراد، ومنهم من قالمن أجابه 

ويف أثناء ذلك ورد عليهم خرب . أما أنا فأفعل هلذا الرجل ما يريده، وأذهب معه إىل سلطان العراق: مهنا
 فال حيلة فيهم، وأما أما أوالدك: فقال مهنا لقراسنقور. بأن أوالد قراسنقور سريوا على الربيد إىل مصر

فركب فيمن أطاعه من أهله، واستنفر من العرب حنو مخسة وعشرين ألفاً، . مالك فنجتهد يف خالصه
وقصدوا حلباً، فأحرقوا باب قلعتها، وتغلبوا عليها، واستخلصوا منها مال قراسنقور ومن بقي من أهله، 

ووصلوا إىل امللك حممد .  محص األفرموقصدوا ملك العراق، وصحبهم أمري. ومل يتعدوا إىل سوى ذلك
بفتح القاف والراء والباء املوحدة والغني " خدابنده سلطان العراق، وهو مبوضع مصيفه املسمى قراباغ 

، وهو ما بني السلطانية وتربيز، فأكرم نزهلم، وأعطى مهنا عراق العراق، وأعطى قراسنقور "املعجمة 
وأقاموا عنده مدة مات . شق الصغرية، وأعطى األفرم مهدانمدينة مراغة من عراق العجم، وتسمى دم

. وبقي قراسنقور على حاله. وعاد مهنا إىل امللك الناصر بعد مواثيق وعهود، أخذها منه. فيها األفرم

وكان امللك الناصر يبعث له الفداوية مرة بعد مرة، فمنهم من يدخل عليه داره فيقتل دونه، ومنهم من 
وقتل بسببه من الفداوية مجاعة وكان ال يفارق الدرع أبداً، وال . هو راكب فيضربهيرمي بنفسه عليه و

فلما مات السلطان حممد ووىل ابنه أبو سعيد وقع ما سنذكره من أمر . ينام إال يف بيت العود واحلديد
ناصر وبني أيب ووقعت املراسلة بني امللك ال. اجلوبان، كبري أمرائه، وفرار ولده الدمرطاش إىل امللك الناصر

سعيد، واتفقا على أن يبعث أبو سعيد إىل امللك الناصر برأس قرا سنقور، ويبعث إليه امللك الناصر برأس 
فبعث امللك الناصر براس الدمرطاش إىل أيب سعيد، فلما وصله أمر حبمل قراسنقور إليه، فلما . الدمرطاش

ه سم ناقع، فرتع فصه، وامتص ذلك السم عرف قراسنقور بذلك أخذ خامتاً كان له جموفاً، يف داخل
مث سافرت من حصون الفداوية . فمات حلينه، فعرف أبو سعيد بذلك امللك الناصر، ومل يبعث له برأسه

وا قرب الويل الصاحل الشهري . إىل مدينة جبلة، وهي ذات أار مطردة وأشجار، البحر على حنو ميل منها
ومل يكن .  الذي نبذ امللك، وانقطع إىل اهللا تعاىل، حسبما شهر ذلكإبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه، وهو

وأما أبوه أدهم فكان من الفقراء . إبراهيم من بيت ملك كما يظنه الناس إمنا ورث امللك عن جده أيب أمه
  .الصاحلني السائحني املتعبدين الورعني املنقطعني

    حكاية أدهم 

ارى، وتوضأ من بعض األار اليت تتخللها، فإذا بتفاحة حيملها ماء يذكر أنه مر ذات يوم ببساتني مدينة خب
فأكلها، مث وقع يف خاطره من ذلك وسواس، فعزم على أن يستحل من . هذه ال خطر هلا: فقال. النهر

أدعي يل صاحب املرتل فقالت إنه : فقال. صاحب البستان، فقرع باب البستان فخرجت إليه جارية
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إن هذا البستان نصفه يل، : فقالت له.  يل عليها، ففعلت فأخرب املرأة خبرب التفاحةاستأذين: فقال. المرأة
ونصفه للسلطان، والسلطان يومئذ ببلخ، وهي على مسرية عشرة من خبارى وأحلته املرأة من نصفها، 

كان و. فأمره أن يعود إليه من الغد. وذهب إىل بلخ فاعترض السلطان يف موكبه فأخربه اخلرب، واستحله
وهي . للسلطان بنت بارعة اجلمال، قد خطبها أبناء امللوك فتمنعت وحببت إليها العبادة وحب الصاحلني

ما : فلما عاد السلطان إىل مرتله أخرب ابنته خبرب أدهم، وقال. حتب أن تتزوج من ورع زاهد يف الدنيا
فلما أتاه من الغد، . تزوجهفرغبت يف . رأيت أورع من هذا، يأيت من خبارى إىل بلخ ألجل نصف تفاحة

فانقاد لذلك بعد استعصاء، ومتنع، فتزوج منها، فلما دخل عليها . ال أحلك إال أن تتزوج ببنيت: قال
فعمد إىل ناحية من البيت، وأقبل على صالته حىت أصبح، . وجدها متزينة، والبيت مزين بالفرش وسواها

ل فبعث إليه أن حيله فقال ال أحلك حىت يقع وكان السلطان ما أحله قب. ومل يزل كذلك سبع ليال
فلما كان الليل واقعها، مث اغتسل، وقام إىل الصالة فصاح صيحة وسجد يف مصاله . اجتماعك بزوجتك

وكان من ختليه . ومل يكن جلده ولد فأسند امللك إليه. فوجد ميتاً رمحه اهللا، ومحلت منه، فولدت إبراهيم
براهيم بن أدهم زاوية حسنة فيها بركة ماء، وا الطعام للصادر والوارد وعلى قرب إ. عن امللك ما اشتهر

وخادمها إبراهيم اجلمحي من كبار الصاحلني والناس يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من 
ويقوم ا خارج املدينة سوق عظيم، فيه من كل شيء ويقدم . سائر أقطار الشام، ويقيمون ا ثالثاً

املتجردون من اآلفاق حلضور هذا املوسم، وكل من يأيت من الزوار هلذه التربة يعطي خلادمها الفقراء 
وأكثر أهل هذه السواحل هم الطائفة النصريية الذين يعتقدون أن . مشعة، فيجتمع من ذلك قناطري كثرية

زمهم بناء وكان امللك الظاهر أل. علي بن أيب طالب إله، وهم ال يصلون وال يتطهرون وال يصومون
ورمبا أوت إليه . املساجد بقراهم، فبنوا بكل قرية مسجداً بعيداً عن العمارة وال يدخلونه وال يعمرونه

مواشيهم ودوام ورمبا وصل الغريب إليهم فيرتل باملسجد ويؤذن إىل الصالة فيقولون ال تنهق علفك 
  .يأتيك وعددهم كثري

    حكاية 

د هذه الطائفة، فادعى اهلداية، وتكاثروا عليه فوعدهم بتملك البالد، ذكر يل أن رجالً جمهوالً وقع ببال
وقسم بينهم بالد الشام، وكان يعني هلم البالد، يأمرهم باخلروج إليها، ويعطيهم من ورق الزيتون، ويقول 

 إن اإلمام: استظهروا ا، فإا كاألوامر لكم فإذا خرج أحدهم إىل بلد أحضره أمريها فيقول له: هلم

مث إنه أمرهم . فيضرب وحيبس. أين األمر فيخرج ورق الزيتون: املهدي أعطاين هذا البلد، فيقول له
بالتجهيز لقتال املسلمني وأن يبدأوا مبدينة جبلة وأمرهم أن يأخذوا عوض السيوف قضبان اآلس، 

 اجلمعة، فدخلوا ووعدهم أا تصري يف أيديهم سيوفاً عند القتال فغدروا مدينة جبلة، وأهلها يف صالة
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وثار املسلمون من مسجدهم، فأخذوا السالح وقتلوهم كيف شاءوا واتصل اخلرب . الدور، وهتكوا احلرمي
بالالذقية، فأقبل أمريها ادر عبد اهللا بعساكره، وطريت احلمام إىل طرابلس، فأتى أمري األمراء بعساكره 

وراسلوا ملك األمراء والتزموا أن . اقون باجلبالواتبعوهم حىت قتلوا منهم حنو عشرين الفاً، وحتصن الب
وصدر . وكان اخلرب قد طري به احلمام إىل امللك الناصر.يعطوه ديناراً عن كل رأس، إن هو حاول إبقاءهم

فراجعه ملك األمراء، وألقى له أم عمال املسلمني يف حراثة األرض، . جوابه أن حيمل عليهم السيف
مث سافرت إىل مدينة الالذقية وهي مدينة . مون لذلك، فأمر باإلبقاء عليهموإم إن قتلوا ضعف املسل

وكنت إمنا قصدا . يزعمون أا مدينة امللك الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً. عتيقة على ساحل البحر
فلقيت من .  فلما وصلتها وجدته غائباً باحلجاز الشريف-لزيارة الويل الصاحل عبد احملسن اإلسكندري 

صحابه الشيخني الصاحلني سعيد البجائي وحيىي السالوي، ومها مبسجد عالء الدين بن البهاء، أحد أ
فضالء الشام وكربائها، صاحب الصدقات واملكارم، وكان قد عمر هلما زاوية بقرب املسجد وجعل ا 

 فاضل كرمي تعلق وقاضيها الفقيه الفاضل جالل الدين عبد احلق املصري املالكي. الطعام للوارد والصادر
  .بطيالن ملك األمراء فواله قضاءها

    حكاية 

كان بالالذقية رجل يعرف بابن املؤيد هجاء ال يسلم أحد من لسانه، متهم يف دينه، مستخف يتكلم 
فقصد مصر، وتقول . فعرضت له حاجة عند طيالن ملك األمراء، فلم يقضها له. بالقبائح من اإلحلاد

فكتب طيالن إىل القاضي جالل الدين أن يتحيل يف قتله بوجه شرعي، .  الالذقيةأموراً شنيعة، وعاد إىل
فدعاه القاضي إىل مرتله وباحثه واستخرج كامن إحلده، فتكلم بعظائم أيسرها يوجب القتل، وقد أعد 
القاضي الشهود خلف احلجاب ليكتبوا عقداً مبقاله، وثبت عند القاضي وسجن، وأعلم ملك أألمراء 

 مث أخرج من السجن، وخنق على بابه، مث مل يلبث ملك األمراء طيالن أن عزل عن طرابلس، بقضيته،
ووليها احلاج قرطية من كبار األمراء، وممن تقدمت له فيها الوالية، وبينه وبني طيالن عداوة، فجعل يتبع 

لذين شهدوا على سقطاته، وقام لديه إخوة ابن املؤيد شاكني القاضي جالل الدين، فأمر به وبالشهود ا
ابن املؤيد فأحضروا وأمر خبنقهم، وأخرجوا إىل ظاهر املدينة حيث خينق الناس، وأجلس كل واحد حتت 

ومن عدة أمراء تلك البالد أنه مىت أمر أحدهم بقتل أحد من الناس مير احلاكم . خمنقته، ونزعت عمائمهم
 يعود إىل األمري فيكرر استئذانه يفعل ذلك من جملس األمري سبقاً على فرسه إىل حيث املأمور بقتله، مث

ثالثاً، فإذا كان بعد الثالث أنفذ األمر، فلما فعل احلاكم ذلك قامت األمراء يف املرة الثالثة وكشفوا 
فقبل األمري شفاعتهم وخلى . أيها األمري هذه سبة يف اإلسالم يقتل القاضي والشهود: رؤوسهم وقالوا

دير املعروف بدير الفاروص، وهو أعظم دير بالشام ومصر يسكنه الرهبان، وخبارج الالذقية ال. سبيلهم
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وطعامهم اخلبز واجلنب . فالنصارى يضيفونه. ويقصده النصارى من اآلفاق، وكل من نزل به من املسلمني
وميناء هذه املدينة عليها سلسلة بني برجني ال يدخلها أحد، وال خيرج منها حىت . والزيتون واخلل البكر

مث سافرت إىل حصن املرقب، وهو من احلصون . وهي من أحسن املراسي بالشام. ط له السلسلةحت
. ومبناه على جبل شامخ، وخارجه ربض يرتله الغرباء، وال يدخلون قلعته. العظيمة مياثل حصن الكرك

رهان الدين وكان قاضيه ب. وافتتحه من أيدي الروم امللك املنصور قالوون، وعليه ولد ابنه امللك الناصر
املصري من أفاضل القضاة وكرمائهم، مث سافرت إىل اجلبل األقرع وهو أعلى جبل بالشام وأول ما يظهر 

وسافرت منه إىل جبل لبنان، وهو من أخصب . وفيه العيون واألار. منها من البحر، وسكانه التركمان
ال خيلوا من املنقطعني إىل اهللا تعاىل جبال الدنيا، فيه أصناف الفواكه وعيون املاء والظالل الوافرة، و

ورأيت به مجاعة من الصاحلني قد انقطعوا إىل اهللا تعاىل مما مل . والزهاد والصاحلني، وهو شهري بذلك
  .يشتهر امسه

    حكاية 

كنا ذا اجلبل مع مجاعة من الفقراء أيام الربد الشديد، : أخربين بعض الصاحلني الذين لقيتهم به قال
فقال أحد . يصلح هلذه النار ما يشوى فيها: فقال بعض احلاضرين. اراً عظيمة، وأحدقنا افأوقدنا ن

إين كنت عند صالة العصر مبتعبد إبراهيم بن أدهم، فرأيت مبقربة : الفقراء ممن تزدريه األعني وال يعبأ به
بتم إليه لقدرمت منه محار وحش قد أحدق الثلج به من كل جانب، وأظنه ال يقدر على احلراك، فلو ذه

فقمنا إليه يف مخسة رجال، فلقيناه كما وصف إلينا، فقبضناه وأتينا : قال. عليه وشويتم حلمه يف هذه النار
به أصحابنا، وذحبناه وشوينا حلمه يف تلك النار، وطلبنا الفقري الذي نبه عليه فلم جنده، وال وقعنا له على 

وهي حسنة قدمية من أطيب مدن الشام، . ان إىل مدينة بعلبكمث وصلنا من جبل لبن. أثر، فطال عجبنا منه
حتدق ا البساتني الشريفة واجلنات املنيفة، وختترق أرضها األار اجلارية، وتضاهي دمشق يف خرياا 

وا يصنع الدبس املنسوب إليها وهو منوع من الرب . وا من حب امللوك ما ليس يف سواها. املتناهية
عنب وهلم تربة يضعوا فيه فيجمد وتكسر القلة اليت يكون ا، فيبقى قطعة واحدة، وتصنع يصنعونه من ال

وهي كثرية . منه احللواء، وجيعل فيها الفستق واللوز ويسموا حلواء بامللنب، ويسموا أيضاً جبلد الفرس
من بعلبك فيبيتون األلبان، وجتلب منها إىل دمشق، وبينهما مسرية يوم للمجد وأما الرفاق فيخرجون 

ببلدة صغرية تعرف بالزبداين، كثرية الفواكه ويغدون منها إىل دمشق، ويصنع ببعلبك الثياب املنسوبة إليها 
من األحرام وغريه، ويصنع ا أواين اخلشب، ومالعقه اليت ال نظري هلا يف البالد، وهم يسمون الصحاف 

سع يف جوفها، وأخرى يف جوفها، إىل أن يبلغوا ورمبا صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة أخرى ت. بالدسوت
العشرة، خييل لرائيها أا صحفة واحدة، وكذلك املالعق يصنعون منهات عشرة، واحدة يف جوف 
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واحدة، ويصنعون هلا غشاء من جلد، وميسكها الرجل يف حزامه، وإذا حضر طعاماً مع أصحابه أخرج 
. من جوفها تسعة، وكان دخويل لبعلبك عشية النهارذلك، فيظن رائيه أا ملعقة واحدة، مث خيرج 

وخرجت منها بالغد، ولفرط اشتياقي إىل دمشق وصلت يوم اخلميس التاسع من شهر رمضان املعظم عام 
ستة وعشرين إىل مدينة دمشق الشام، فرتلت منها مبدرسة املالكية املعروفة بالشرابشية، ودمشق هي اليت 

وال أبدع مما . دمها مجاالً، وكل وصف، وإن طال، فهو قاصر عن حماسنهاتفضل مجيع البالد حسناً وتتق
وأما دمشق فهي جنة املشرق، ومطلع نورها : قاله أبو احلسني ابن جبري رمحه اهللا تعاىل يف ذكرها قال

قد حتلت بأزاهري الرياحني . املشرق، وخامتة بالد اإلسالم مىت استقريناها ، وعروس املدن اليت اجتلبناها
وجتلت يف حلل سندسية من البساتني، وحلت موضع احلسن باملكان املكني، وتزينت يف منصتها أمجل 

تزيني، وتشرفت بأن أوى املسيح عليه السالم وأمه منها إىل ربوة منها ذات قرار ومعني وظل ظليل، وماء 
ليل، تتربج لناظريها تنساب مذانبه انسياب األراقم بكل سبيل، ورياض حييي النفوس نسيمها الع: سلسبيل

مبجتلى صقيل، وتناديهم هلموا إىل معرس للحسن ومقيل، وقد سئمت أرضها كثرة املاء، حىت اشتاقت 
وقد أحدقت . اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب: فتكاد تناديك ا الصم والصالب. إىل الظماء

ها غوطتها اخلضراء امتداد البصر، وكل البساتني ا إحداق اهلالة بالقمر واآلكام بالثمر، وامتدت بشرقي
إن كانت اجلنة يف األرض : موضع حلظت جبهاا األربع نضرته اليانعة قيد البصر وهللا صدق القائلني عنها

وقد نظم بعض : قال ابن جزي. فدمشق ال شك فيها، وإن كانت يف السماء فهي تساميها وحتاذيها
  : شعرائها يف هذا املعىن فقال

 اواهوال تكون س فدمشق  أرضنة الخلود بتكن ج إن

 اواهقد أبدت هواءها وه  أو تكن في السماء فهي عليها

 ااهعشية وضح فاغتنمها  ورفيب ورب غد طبل

    

وذكر شيخنا احملدث الرحال مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن جابر بن حسان القيسي الوادي آشي، 
وتتوق األنفس للتطلع . ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد: نص كالم ابن جبري، مث قال: نزيل تونس

وصف ذهبيات وال . فيعرب عنها حبقيقة وعالمة. هذا وإن مل تكن له ا إقامة. على صورا مبا أفاد
وال أوقات شرورها املنبهات، وقد . وقد حان من الشمس غروا وال أزمان جفوهلا املنوعات. أصيلها

والذي : قال ابن جزي. وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني. ألفيتها كما تصف األلسن: اختص من قال
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هللا كثرياً ما ينشد يف وصفها وكان والدي رمحه ا. قالته الشعراء يف وصف حماسن دمشق ال حيصر كثرة
  : وهي لشرف الدين بن حمسن رمحه اهللا تعاىل. هذه األبيات

 ذولح علج واٍش أو أل وإن  رحببنا شوق إليها م دمشق

 ولوأنفاس الشمال شم عبير  اهبالد بها الحصباء در وترب

  وصح نسيم الروض وهو عليل  فيها ماؤها وهو مطلق تسلسل

  : وقال فيها عرقلة الدمشقي الكليب. وهذا من النمط العايل من الشعر

  إنسان مقلتها الغضيضة جلق  اشامة وجنة الدنيا كم الشام

 الشقيق جهنم ال تحرق ومن  يمن آسها لك جنةٌ ال تنقض

  : وقال أيضاً فيها

 ورللطالبين بها الولدان والح  لةٌجعأما دمشق فجناتٌ م

وش  ما صاح فيها على أوتاره قمر رورحإال يغنيه قمري 

 ا زورهالريح إال أن أنامل  احبذا ودروع الماء تنسجه يا

  : وقال فيها أبو الوحش سبع بن خلف األسدي. وله فيها أشعار كثرية سوى ذلك

 اهاقمستهل ديمة ده من  اًنسقى دمشق اهللا غيثاً محس

 اهسائر الدنيا وال آفاق في  اهليس يضاهى حسن مدينة

 اوال تعزى إلى عراقه منها  اهراق أنعتود زوراء ال

  وزهرها كالزهر في إشراقها  جةًهمثل السماء ب فأرضها

 اهأخا الهموم من وثاق فك  روضها متى ما قد سرى نسيم

 اهالدنيا إلى أسواق وسيقت  اهرتع الربيع في ربوع قد

 اهيوماً وال استنشاق رؤيتها  نتسأم العيون واألنوف م ال

  : ومما يناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين فيها من قصيدته، وقد نسبت أيضاً البن املنري

 فصارت مثل مائك سلسال عذبت  يةًبرق هل لك في احتمال تح يا

 الالرياض مرصعاً ومكل زهر  ياحق الشمدمشق ب باكر

 الربستأزر بالعال وت مغنى  واجرر بجيرون ذيولك واختصص
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 الكالربعي مفري ال والوابل  ياالحيا الربعي محلول الح حيث

  : وقال فيها أبو احلسن علي بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي املدعو نور الدين

 وهو في اآلفاق مختصر مكمالً  دايم بعدمشق منزلنا حيث الن

 درمرتفع والماء منح والزهر  راقصة والطير صادحة القصب

 رتتبظالل الدوح تس لكنها  اهتجلت من اللذات أوجه وقد

  وكل روض على حافاته الخضر  رهجى يفوسوكل واد به م

  : وقال أيضاً فيها

 رجنة هي ملء السمع والبص في  روتاس والكبجلق بين ال خيم

 الفكر بين الروض والنهر وروض  هنالطرف في مرأى محاس ومتع

  واسمع إلى نغمات الطير في الشجر  اهيل بإلى ذهبيات األص وانظر

 رشبفإنك عندي سوقة ال دعني  راًشه بذاتي لوقل لمن الم ف

  : وقال أيضاً فيها

  ينسى بها الوطن الغريب  نةٌجق فشا دمأم

 يبومنظرها العج بها  وتبسأيام ال هللا

 يبباً أو حمحب إال  رىل تبعينك ه أنظر

 على رقص القضيب به  امموطٍن غنى الحم في

 يبتختال في فرح وط  هأزاهر روض وغدت

    

وأهل دمشق ال يعملون يوم السبت عمالٌ، إمنا خيرجون إىل املترتهات وشطوط األار ودوحات 
األشجار، بني البساتني النضرة واملياه اجلارية فيكونون ا يومهم إىل الليل، وقد طال بنا الكالم يف حماسن 

  .دمشق فلنرجع إىل كالم الشيخ أيب عبد اهللا

  بني اميةذكر جامع دمشق المعروف بجامع 

وهو أعظم مساجد الدنيا احتفاالً، وأتقنها صناعة، وأبدعها حسناً وجة وكماالً، وال يعلم له نظري، وال 
ووجه إىل . يوجد له شبيه، وكان الذي توىل بناءه وإتقانه أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك بن مروان
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وكان موضع . إليه اثين عشر ألف صانعملك الروم بقسطنطينية يأمره أن يبعث إليه الصناع، فبعث 
فلما افتتح املسلمون دمشق دخل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه من إحدى جهاا . املسجد كنيسة

ودخل أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه من اجلهة الغربية صلحاً، . بالسيف، فانتهى إىل نصف الكنيسة
صف الكنيسة الذي دخلوه عنوة مسجداً، وبقي النصف فصنع املسلمون من ن. فانتهى إىل نصف الكنيسة
فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة يف املسجد طلب من الروم أن يبيعوا له . الذي صاحلوا عليه كنيسة

وكانوا يزعمون أن الذي يهدمها . فانتزعها من أيديهم. كنيستهم تلك مبا شاءوا من عوض، فأبوا عليه
فلما . أنا اول من جين يف سبيل اهللا، وأخذ الفأس وجعل يهدم بنفسه: الجين، فذكروا ذلك للوليد فق

وزين هذا املسجد بفصوص الذهب . وأكذب اهللا زعم الروم. رأس املسلمون ذلك تتابعوا على اهلدم
املعروفة بالفسيفساء، ختالطها أنواع األصبغة الغريبة احلسن، وذرع املسجد يف الطول من الشرق إىل 

خطوة، وهي ثالمثائة ذراع، وعرضه من القبلة إىل اجلوف مائة ومخس وثالثون خطوة، وهي الغرب مائتا 
وبالطاته الثالثة مستطيلة من شرق إىل . مائتا ذراع، وعدد مشسات الزجاج امللون الذي فيه أربع وسبعون

 وقد قامت على أربع ومخسني سارية، ومثاين أرجل. غرب، سعة كل بالط منها مثاين عشرة خطوة

. حصية، تتخللها، وست أرجل مرمخة مرصعة بالرخام امللون، قد صور فيها أشكال حماريب وسواها

وهي ثقل قبة الرصاص اليت امام احملراب املسماة بقبة النسر كأم شبهوا املسجد نسراً طائراً، والقبة 
  .رأسه، وهي من أعجب مباين الدنيا

ر ذاهبة يف اهلواء منيفة على مجيع مباين البلد، وتستدير ومن أي جهة استقبلت املدينة بدت لك قبة النس
وا من . بالصحن بالطات ثالثة من جهاته الشرقية والغربية واجلوفية، سعة كل بالط منها عشر خطى

السواري ثالث وثالثون، ومن األرجل أربع عشرة وسعة الصحن مائة ذراع، وهو من أمجل املناظر وأمتها 
ويكون انصرافهم بعد العشاء األخرية . ل املدينة بالعشايا، فمن قارئ وحمدث وذاهبحسناً، وا جيتمع أه

ويف هذا . وإذا لقي أحد كربائهم من الفقهاء وسواهم صاحباً له أسرع كل منهما حنو صاحبه وقبل رأسه
على وهي قائمة . الصحن ثالث من القباب إحداها يف غربيه، وهي أكربها وتسمى قبة عائشة أم املؤمنني

  .مثاين سواٍر من الرخام مزخرفة بالفصوص واألصبغة امللونة مسقفة بالرصاص

وذكر يل أن فوائد مستغالت اجلامع وجبايته حنو مخسة وعشرين . إن مال اجلامع كان خيتزن ا: ويقال
 قائمة والقبة الثانية من شرقي الصحن على هيئة األخرى، إال أا أصغر منها. ألف دينار ذهباً يف كل سنة

والقبة الثالثة يف وسط الصحن، وهي صغرية . على مثاٍن من سواري الرخام، وتسمى قبة زين العابدين
مثمنة من رخام عجيب حمكم اإللصاق، قائمة على أربع سواٍر من الرخام الناصع وحتتها شباك حديد يف 

. وهم يسموم قفص املاء. وسطه أنبوب حناس، ميج املاء إىل علو، فريتفع مث ينثين كأنه قضيب جلني
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ويف اجلانب الشرقي من الصحن باب يفضي إىل مسجد . ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب
بديع الوضع يسمى مشهد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، ويقابله من اجلهة الغربية حيث يلتقي 

  .ديث هنالكإن عائشة رضي اهللا عنها مسعت احل: البالطان الغريب واجلويف موضع يقال

    

ويف قبلة املسجد املقصورة العظمى اليت يؤم فيها إمام الشافعية ويف الركن الشرقي منها إزاء احملراب خزانة 
وتفتح تلك . كبرية فيه املصحف الكرمي الذي وجهه أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إىل الشام

وهنالك حيلف الناس . على لثم ذلك املصحف الكرمياخلزانة كل يوم مجعة بعد الصالة فيزدحم الناس 
ويذكر أهل التاريخ أنه أول حمراب . وعن يسار املقصورة حمراب الصحابة. غرماءهم ومن ادعوا عليه شيئاً

 وعن ميني املقصورة حمراب احلنفية وفيه يؤم إمامهم، ويليه - وفيه يؤم إمام املالكية -وضع يف اإلسالم 
وباا . وهلذا املسجد ثالث صوامع إحداها بشرقيه، وهي من بناء الروم.  يؤم إمامهمحمراب احلنابلة وفيه

  .داخل املسجد، وبأسفلها مطهرة وبيوت للوضوء يغتسل فيها املعتكفون وامللتزمون للمسجد ويتوضأون

  .والصومعة الثانية بغربيه وهي أيضاً من بناء الروم

    

ويف شرقي املسجد . وعدد املؤذنني به سبعون مؤذناً.  املسلمنيوالصومعة الثالثة بشماله، وهي من بناء
ويف وسط املسجد قرب زكريا عليه السالم، . صومعة كبرية فيها صهريج ماء وهي لطائفة الزيالعة السودان

يا زكريا إنا : " وعليه تابوت معترض بني أسطوانتني مكسو بثوب حرير أسود معلم فيه مكتوب باألبيض
وقرأت يف فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن . وهذا املسجد شهري الفضل" مسه حيىي نبشرك بغالم ا

يعبد اهللا : " ويف األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. الصالة يف مسجد دمشق بثالثني ألف صالة
السالم، وأن إن اجلدار القبلي منه وضعه نيب اهللا هود عليه : ويقال". فيه بعد خراب الدنيا أربعني سنة 

األحقاف بنية فيها قرب مكتوب عليه : وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار اليمن مبوضع يقال له. قربه به
ومن فضائل هذا املسجد أنه ال خيلو عن قراءة القرآن والصالة . هذا قرب هود بن عابر صلى اهللا عليه وسلم

 كل يوم إثر صالة الصبح فيقرأون سبعاً من القرآن والناس جيتمعون به. إال قليالً من الزمان، كما سنذكره
. وجيتمعون بعد صالة العصر لقراءة تسمى الكوثرية، يقرأون فيها من سورة الكوثر إىل آخر القرآن

ويدور عليهم كاتب الغيبة، . وللمجتمعني على هذه القراءة مرتبات جتري هلم وهم حنو ستمائة إنسان
ويف هذا املسجد مجاعة كبرية من ااورين ال . رتب بقدر غيبتهفمن غاب منهم قطع له عند دفع امل

ويتوضأون من املطاهر اليت . خيرجون منه مقبلون على الصالة والقراءة والذكر، ال يفترون عن ذلك
وأهل البلد يعينوم باملطاعم واملالبس من غري أت يسألوهم شيئاً . بداخل الصومعة الشرقية اليت ذكرناها
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باب قبلي يعرف بباب الزيادة، وبأعاله قطعة من الرمح الذي : يف هذا املسجد أربعة أبوابمن ذلك، و
كانت فيه راية خالد بن الوليد رضي اهللا عنه، وهلذا الباب دهليز كبري متسع فيه حوانيت السقاطني 

تد مع وعن يسار اخلارج منه مساط الصفارين، وهي سوق عظيمة مت. وغريهم، ومنه يذهب إىل دار اخليل
ومبوضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أيب سفيان . جدار املسجد القبلي، من أحسن أسواق دمشق

فهدمها بنو العباس رضي اهللا عنهم وصار مكاا . رضي اهللا عنه ودور قومه، وكانت تسمى اخلضراء
رج منه إىل وله دهليز عظيم خي. وباب شرقي وهو أعظم أبواب املسجد، ويسمى بباب جريون. سوقاً

ويف جهة اليسار منه مشهد عظيم كان فيه . بالط عظيم طويل أمامه مخسة أبواب هلا ستة أعمدة طوال
وبإزائه مسجد صغري ينسب إىل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، وبه ماء . رأس احلسني رضي اهللا عنه

ندق العظيم يتصل بباب عظيم وقد انتظمت أمام البالط درج ينحدر فيها إىل الدهليز، وهو كاخل. جاٍر
االرتفاع حتته أعمدة كاجلذوع طوال وجبانيب هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها 

وعليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت اجلوهريني والكتبيني وصناع أواين . دكاكني البزازين وغريهم
دكاكني لكبار الشهود، منها دكان للشافعية، وسائرها ويف الرحبة املتصلة بالباب األول . الزجاج العجيبة

يكون يف الدكان منها اخلمسة والستة من العدول، والعاقد لألنكحة من قبل القاضي، . ألصحاب املذاهب
ومبقربة من هذه الدكاكني سوق الوراقني الذين يبيعون الكاغد . وسائر الشهود مفترقون يف املدينة

هليز املذكور حوض من الرخام الكبري مستدير عليه قبة ال سقف هلا، تقلها ويف الد. واألقالم واملداد
أعمدة رخام ويف وسط احلوض أنبوب حناس ميج املاء بقوة فريتفع يف اهلواء أزيد من قامة اإلنسان يسمونه 

وعن ميني اخلارج من باب جريون وهو باب الساعات، غرفة هلا هيئة طاق كبري . الفوارة، منظره عجيب
واألبواب مصبوغ باطنها باخلضرة وظاهرها . ه طيقان صغار مفتحة هلا أبواب على عدد ساعات النهارفي

إن : ويقال. بالصفرة، فإذا ذهبت ساعة من النهار انقلب الباطن األخضر ظاهراً والظاهر األصفر باطناً
 الربيد، وعن ميني والباب الغريب يعرف بباب. بداخل الغرفة من يتوىل قلبها بيده عند مضي الساعات

وبأعاله باب يصعد . وله دهليز فيه حوانيت للشماعني، ومساط لبيع الفواكه. اخلارج منه مدرسة الشافعية
والباب اجلويف . وحتت الدرج سقايتان عن ميني ومشال مستديرتان. إليه يف درج له أعمدة سامية يف اهلواء

اخلارج منه خانقاه تعرف بالشميعانية، يف وسطها وعن ميني . يعرف بباب النطفانيني، وله دهليز عظيم
    إا كانت دار عمر بن عبد العزيز رضي اهللا : ويقال. وهلا مطاهر جيري فيها املاء. صهريج ماء

وعلى كل باب من أبواب املسجد األربعة دار وضوء يكون فيها حنو مائة بيت جتري فيها املياه . عنه
  .الكثرية
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  دذكر األئمة بهذا المسج

أوهلم الشافعية، وكان يف عهد دخويل إليها إمامهم قاضي القضاة جالل الدين . وأئمته ثالثة عشر إماماً
حممد بن عبد الرمحن القزويين من كبار الفقهاء، وهو اخلطيب باملسجد، وسكناه بدار اخلطابة، وخيرج من 

 توىل جالل الدين بعد ذلك قضاء وقد. باب احلديد إزاء املقصورة وهو الباب الذي كان خيرج منه معاوية
وإذا . القضاة بالديار املصرية، بعد أن أدى عنه امللك الناصر حنو مائة ألف درهم كانت ديناً عليه بدمشق

سلم إمام الشافعية من صالته أقام للصالة إمام مشهد علي، مث إمام مشهد احلسني مث إمام مشهد الكالسة 
وكان إمامهم يف .  عثمان رضي اهللا عنهم أمجعني، مث إمام املالكيةمث إمام مشهد أيب بكر مث إمام مشهد

عهد دخويل إليها الفقيه أبو عمر بن الوليد بن احلاج التجييب، القرطيب األصل، الغرناطي املولد، نزيل 
مث إمام احلنفية، وكان إمامهم يف عهد دخويل إليها . وهو يتناوب اإلمامة مع أخيه رمحهما اهللا. دمشق

وله شياخة اخلانقاه اخلاتونية؛ وله . يه عماد الدين احلنفي املعوف بابن الرومي، وهو من كبار الصوفيةالفق
مث إمام احلنابلة وكان ذلك العهد الشيخ عبد اهللا الكفيف أحد شيوخ القراء . أيضاً خانقاه بالشرف األعلى

 هذا املسجد من أول النهار إىل ثلث مث بعد هؤالء مخسة أئمة لقضاة الفوائت فال تزال الصالة يف. بدمشق
  .الليل، وكذلك قراءة القرآن وهذا من مفاخر اجلامع املبارك

  ذكر المدرسين والمعلمين به

. واحملدثون يقرأون كتب احلديث على كراسي مرتفعة. وهلذا املسجد حلقات للتدريس يف فنون العلم

وبه مجاعة من املعلمني لكتاب اهللا يستند كل . وقراء القرآن يقرأون باألصوات احلسنة صباحاً ومساء
آن يف األلواح وهم ال يكتبون القر. واحد منهم إىل سارية من سواري املسجد يلقن الصبيان ويقرئهم

ومعلم اخلط غري معلم القرآن، يعلمهم بكتب األشعار . ترتيهاً لكتاب اهللا تعاىل، وإمنا يقرأون القرآن تلقيناً
ومن . وسواها، فينصرف الصيب من التعليم إىل التكتيب، وبذلك جاد خطه ألن املعلم للخط ال يعلم غريه

لدين بن الفركاح الشافعي، ومنهم العامل الصاحل نور املدرسني باملسجد املذكور العامل الصاحل برهان ا
وملا ويل القضاء مبصر جالل الدين القزويين . الدين أبو اليسر بن الصائغ من املشتهرين بالفضل والصالح

ومنهم اإلمام العامل شهاب الدين بن . وجه إىل أيب اليسر اخللعة واآلمر بقضاء دمشق، فامتنع من ذلك
هرب من دمشق ملا امتنع أبو اليسر من قضائها خوفاً من أن يقلد القضاء فاتصل . اءجهيل من كبار العلم

ذلك بامللك الناصر فوىل قضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار املصرية قطب العارفني لسان املتكلمني عالء 
عليهم ومنهم اإلمام الفاضل بدر الدين علي السخاوي رمحة اهللا . الدين القونوي وهو من كبار الفقهاء

  .أمجعني 



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  55  

  ذكر قضاة دمشق

وأما قاضي املالكية فهو . قد ذكرنا قاضي القضاة الشافعي ا جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين
وهو شيخ شيوخ الصوفية، . شرف الدين، خطيب الفيوم، حسن الصورة واهليئة من كبار الرؤساء

وأما قاضي قضاة .  حكمه باملدرسة الصمصاميةوالنائب عنه يف القضاء مشس الدين بن القفصي، وجملس
وكان الرجل إذا . وإليه حتاكم النساء وأزواجهن. وكان شديد السطوة. احلنفية فهو عماد الدين احلوراين

وأما قاضي احلنابلة فهو اإلمام الصاحل عز . مسع اسم القاضي احلنفي أنصف من نفسه قبل الوصول إليه
 ينصرف على محار له ومات مبدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا الدين بن مسلم من خيار القضاة

  .توجه للحجاز الشريف

  حكاية 

    

إال أن يف عقله . وكان بدمشق من كبار الفقهاء احلنابلة تقي الدين بن تيمية كبري الشام يتكلم يف الفنون
كلم مرة بأمر أنكره الفقهاء، وت. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم، ويعظهم على املنرب. شيئاً

ورفعوه إىل امللك الناصر فأمر بإشخاصه إىل القاهرة، ومجع القضاة والفقهاء مبجلس امللك الناصر، وتكلم 
إن هذا الرجل قال كذا وكذا، وعدد ما أنكر على ابن تيمية، : شرف الدين الزواوي املالكي وقال

ال : ما تقول ؟ قال:  وقال قاضي القضاة البن تيميةوأحضر العقود بذلك ووضعها بني يدي قاضي القضاة
وصنف يف السجن . فأمر امللك الناصر بسجنه فسجن أعواماً. إله إال اهللا فأعاد عليه فأجاب مبثل قوله

مث إن أمه تعرضت للملك الناصر، وشكت . كتاباً يف تفسري القرآن مساه البحر احمليط، يف حنو أربعني جملداً
وكنت إذ ذاك بدمشق، فحضرته يوم اجلمعة وهو يعظ . قه إىل أن وقع منه مثل ذلك ثانيةإليه، فأمر بإطال

إن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا كرتويل هذا : فكان من مجلة كالمه أن قال. الناس على منرب اجلامع ويذكرهم
قامت العامة إىل ف. ونزل درجة من درج املنرب فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء، وأنكر ما تكلم به

هذا الفقيه وضربوه باأليدي والنعال ضرباً كثرياً حىت سقطت عمامته، وظهر على رأسه شاشية حرير، 
. فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إىل دار عز الدين بن مسلم قاضي احلنابلة، إلامر بسجنه وعزره بعد ذلك

ا األمر إىل ملك األمراء سيف الدين تنكيز، فأنكر فقهاء املالكية والشافعية ما كان من تعزيره، ورفعو
فكتب إىل امللك الناصر بذلك، وكتب عقداً شرعياً على ابن تيمية . وكان من خيار األمراء وصلحائهم

بأمور منكرة، منها أن املطلق بالثالث يف كلمة واحدة ال تلزمة إال طلقة واحدة ومنها املسافر الذي ينوي 
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اده اهللا طيباً ال يقصر الصالة، وسوى ذلك ما يشبهه، وبعث العقد إىل امللك بسفره زيارة القرب الشريف ز
  .الناصر فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة، فسجن ا حىت مات يف السجن

  ذكر مدارس دمشق

وتقابلها املدرسة . اعلم أن للشافعية بدمشق مجلة من املدارس، أعظمها العادلية وا حيكم قاضي القضاة
ومن نوابه فخر الدين القبطي وكان والده . وا قرب امللك الظاهر، وا جلوس نواب القاضيالظاهرية، 

ومنهم مجال الدين بن مجلة، وقد توىل قضاء قضاة الشافعية بعد ذلك، وعزل .من كتاب القبط وأسلم
  .ألمر أوجب عزله

  حكاية 

يز ملك األمراء يتتلمذ له وكان سيف الدين تنك. كان بدمشق الشيخ الصاحل ظهري الدين العجمي
فحكى قاضي القضاة مجال . فحضر يوماً بدار العدل عند ملك األمراء، وحضر القضاة األربعة. ويعظمه

: فقال لألمري. فأنف القاضي من ذلك وامتعض له. كذبت: فقال له ظهري الدين. الدين بن مجلة حكاية

. ه إليه وظنه أنه يرضى بذلك فال يناله بسوءاحكم عليه، وسلم: كيف يكذبين حبضرتك ؟ فقال له األمري

فأحضره القاضي باملدرسة العادلية وضربه مائيت سوط، وطيف به على محار يف مدينة دمشق، ومناٍد 
فبلغ ذلك ملك األمراء، . ينادي عليه، فمىت فرغ من ندائه ضربه على ظهره ضربة، وهكذا العادة عندهم

فإن . الفقهاء، فامجعوا على خطأ القاضي، وحكمه بغري مذهبهفأنكره أشد اإلنكار، وأحضر القضاة و
قد حكمت بتفسيقه فكتب إىل : وقال قاضي املالكية شرف الدين. التعزيز عند الشافعي ال يبلغ به احلد

وأكربها مدرسة السلطان نور الدين، وا حيكم . وللحنفيه مدارس كثرية. امللك الناصر بذلك، فعزله
الكية بدمشق ثالث مدارس إحداها الصمصامية، وا سكن قاضي قضاة املالكية وللم. قاضي احلنفيه

وقعوده لألحكام، واملدرسة النورية عمرها السلطان نور الدين حممود بن زنكي، واملدرسة الشرابشية 
  .عمرها شهاب الدين الشرابشي التاجر، وللحنابلة مدارس كثرية أعظمها النجمية

  ذكر أبواب دمشق

وفيما بني هذين . دمشق مثانية أبواب، منها باب الفراديس، ومنها باب اجلابية ومنها الباب الصغريوملدينة 
  .البابني مقربة فيها العدد اجلم من الصحابة والشهداء، فمن بعدهم

  : لقد أحسن بعض املتأخرين من أهل دمشق يف قوله: قال حممد بن جزي
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 يهخلٍد راض جنة  دمشق في أوصافها

 يهجعلت ثمان قد  اهترى أبواب أما

  ذكر بعض المشاهد والمزارات بها

    

فمنها باملقربة اليت بني باب اجلابية والباب الصغري قرب أم حبيبة بنت أيب سفيان أم املؤمنني، وقرب أخيها أمري 
املؤمنني معاوية، وقرب بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورضي اهللا عنهم أمجعني، وقرب أويس 

املعلم يف شرح صحيح مسلم للقرطيب ووجدت يف كتاب . القرين، وقرب كعب األحبار رضي اهللا عنهما
أن مجاعة من الصحابة صحبهم أويس القرين من املدينة إىل الشام، فتويف يف أثناء الطريق يف برية ال عمارة 

فيها وال ماء فتحريوا يف أمره، فرتلوا، فوجدوا حنوطاً وكفناً وماء، فعجبوا من ذلك، وغسلوه وكفنوه 
كيف نترك قربه بغري عالمة فعادوا للموضع فلم جيدوا للقرب : ل بعضهممث ركبوا فقا. وصلوا عليه ودفنوه

إن أويساً قتل بصفني مع علي عليه السالم، وهو األصح إن شاء اهللا ويلي : ويقال: قال ابن جزي. من أثر
باب اجلابية باب شرقي عنده جبانة فيها قرب أيب بن كعب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيها 

  .العابد الصاحل أرسالن املعروف بالباز األشهبقرب 

  حكاية في سبب تسميته بذلك 

حيكى أن الشيخ الويل أمحد الرفاعي رضي اهللا عنه كان مسكته بأم عبيدة مبقربة من مدينة واسط، وكانت 
ن إن كل واحد منهما كا: ويقال. بني ويل اهللا تعاىل أيب مدين شعيب بن احلسني وبينه مؤاخاة ومراسلة

وكانت للشيخ أمحد خنيالت عند زاويته، فلما كان يف . يسلم على صاحبه صباحاً ومساء فريد عليه اآلخر
إحدى السنني جذها على عادته وترك عذقاً منها وقال هذا برسم أخي شعيب فحج الشيخ أبو مدين تلك 

وحكى الشيخ .  الكالمومع الشيخ أمحد خدميه أرسالن، فتفاوضا. السنة واجتمعا باملوقف الكرمي بعرفة
فذهب يف حينه وأتاه به ووضعه بني . فأذن له. حكاية العذق فقال له أرسالن عن أمرك يا سيدي آتيه به

أيديهما، فأخرب أهل الزاوية أم رأوا عشية يوم عرفة بازاً أشهب قد انقض على النخلة فقطع ذلك العذق 
فيها قرب أيب الدرداء وزجة أم الدرداء، .  الشهداءوبغريب دمشق جبانة تعرف بقبور. وذهب به يف اهلواء

وقرب فضالة بن عبيد، وقرب وائلة بن األسقع، وقرب سهل بن حنظلة من الذين بايعوا حتت الشجرة رضي اهللا 
وبقرية تعرف باملنيحة شرقي دمشق وعلى أربعة أميال منها قرب سعد ابن عبادة رضي اهللا . عنهم أمجعني

 حسن البناء، وعلى رأسه حجر مكتوب عليه هذا قرب سعد بن عبادة رأس عنه، وعليه مسجد صغري



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  58  

اخلزرج صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً وبقرية قبلي البلد وعلى فرسخ منها مشهد أم 
إن امسها زينب وكناها النيب صلى اهللا : ويقال. كلثوم بنت علي بن أيب طالب من فاطمة عليهم السالم

أم كلثوم لشبهها خبالتها أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعليه مسجد كبري، عليه وسلم 
إنه قرب سكينة : وقرب آخر يقال. ويسميه أهل دمشق قرب الست أم كلثوم. وحوله مساكن، وله أوقاف

 قرب أم إنه: وجبامع النريب من قرى دمشق يف بيت بشرقيه قرب يقال. بنت احلسني بن علي عليه السالم
وبقرية تعرف بداريا، غرب البلد وعلى أربعة أميال منها قرب أيب مسلم اخلوالين، وقرب . مرمي عليها السالم

ومن مشاهد دمشق الشهرية الربكة مسجد األقدام، وهو يف قبلي . أيب سليمان الداراين رضي اهللا عنهما
حلجاز الشريف والبيت املقدس وديار دمشق، على ميلني منها، على قارعة الطريق األعظم اآلخذ إىل ا

واألقدام اليت . مصر وهو مسجد عظيم كثري الربكة وله أوقاف كثرية، ويعظمه أهل دمشق تعظيماً شديداً
ويف هذا املسجد . إا أثر قدم موسى عليه السالم: ينسب إليها هي أقدام مصورة يف حجر هناك يقال
حلني يرى املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف النوم بيت صغري فيه حجر مكتوب عليه كان بعض الصا

ومبقربة من هذا املسجد موضع يعرف بالكثيب األخضر، . فيقول له ها هنا قرب أخي موسى عليه السالم
  .ومبقربة من بيت املقدس وأرحياء موضع يعرف بالكثيب األمحر تعظمه اليهود

  حكاية 

    

ربيع الثاين سنة تسع وأربعني من تعظيم أهل دمشق هلذا شاهدت أيام الطاعون األعظم بدمشق يف أواخر 
املسجد ما يعجب منه، وهو أن ملك األمراء نائب السلطان أرغون شاه أمر منادياً ينادي بدمشق أن 

مث . فصام الناس ثالثة أيام متوالية، كان آخرها يوم اخلميس. يصوم الناس ثالثة أيام، وال يطبخون بالسوق
رفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على اختالفها يف اجلامع، حىت غص م، وباتوا اجتمع األمراء والش

ليلة اجلمعة ما بني مصٍل وذاكر وداٍع، مث صلوا الصبح، وخرجوا مجيعاً على أقدامهم، وبأيديهم 
ورام، وخرج مجيع أهل البلد ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وخرج اليهود بت.املصاحف، واألمراء حفاة

والنصارى بإجنيلهم، ومعهم النساء والولدان،ومجيعهم باكون متضرعون إىل اهللا بكتبه وأنبيائه، وقصدوا 
. مسجد األقدام، وأقاموا به يف تضرعهم ودعائهم إىل قرب الزوال، وعادوا إىل البلد، وصلوا اجلمعة

 وقد انتهى عددهم بالقاهرة - الواحد وخفف اهللا تعاىل عنهم عندما انتهى عدد املوتى إىل ألفني يف اليوم
 وبالباب الشرقي من دمشق منارة بيضاء يقال إا اليت يرتل -ومصر إىل أربعة وعشرين ألفاً باليوم الواحد 

  .عيسى عليه السالم عندها حسبما ورد يف صحيح مسلم
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  ذكر أرباض دمشق

واخلها أملح من داخل دمشق، وتدور بدمشق من جهاا ما عدا الشرقية أرباض فسيحة الساحات، د
وباجلهة الشمالية منها ربض الصاحلية، وهي مدينة عظيمة هلا سوق ال . ألجل الضيق الذي يف سككها

نظري حلسنه، وفيها مسجد جامع ومارستان، وا مدرسة تعرف مبدرسة ابن عمر موقوفة على من أراد أن 
ملن يعلمهم كفايتهم من املآكل واملالبس وبداخل وجتري هلم و. يتعلم القرآن الكرمي من الشيوخ والكهول

البلد أيضاً مدرسة مثل هذه تعرف مبدرسة ابن منجا وأهل الصاحلية كلهم على مذهب اإلمام أمحد بن 
  .حنبل رضي اهللا عنه

  ذكر قاسيون ومشاهده المباركة

ألنبياء عليهم جبل يف مشال دمشق، والصاحلية يف سفحه وهو شهري الربكة، ألنه مصعد ا: وقاسيون
ومن مشاهده الكرمية الغار الذي ولد فيه إبراهيم عليه السالم وهو غار مستطيل ضيق، عليه . السالم

مسجد كبري، وله صومعة عالية، ومن ذلك الغار رأى الكوكب والقمر والشمس حسبما ورد يف الكتاب 
بضم الباء " عراق قرية تعرف بربص وقد رأيت ببالد ال. العزيز ويف ظهر الغار مقامه الذي كان خيرج إليه

إن مولد إبراهيم عليه السالم كان ا وهي : ، ما بني احللة وبغداد يقال"املوحدة وآخرها صاد مهمل 
ومن مشاهده بالغرب منه، مغارة الدم، وفوقها باجلبل . مبقربة من بلد ذي الكفل عليه السالم، وا قربه

قى اهللا منه يف احلجارة أثراً حممراً وهو املوضع الذي قتله أخوه به، دم هابيل بن آدم عليه السالم، وقد أب
ويذكر أن تلك املغارة صلى فيها إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ولوط صلى اهللا . واجتره إىل املغارة

عليهم أمجعني وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج وفيه بيوت ومرافق للسكىن ويفتح يف كل 
 ومخيس والشمع والسرج توقد يف املغارة ومنها كهف بأعلى اجلبل ينسب آلدم عليه السالم يوم اثنني

وعليه بناء وأسفل منه مغارة تعرف مبغارة اجلوع يذكر أنه أوى إليها سبعون من األنبياء عليهم السالم، 
ى اهللا عليهم، وكان عندهم رغيف فلم يزل يدور عليهم، وكل منهم يؤثر صاحبه به، حىت ماتوا مجيعاً صل

وعلى هذه املغارة مسجد مبين والسرج توقد فيه ليالً واراً ولكل مسجد من هذه املساجد أوقاف كثرية 
معينة ويذكر أن فيما بني باب الفراديس وجامع قاسيون مدفن سبعمائة نيب، وبعضهم يقول سبعني ألفاً، 

ني ويف طرفها مما يلي البساتني أرض منخفضة وخارج املدينة املقربة العتيقة، وهي مدفن األنبياء والصاحل
  .إا مدفن سبعني نبياً وقد عادت قراراً للماء ونزهت من أن يدفن فيها أحد : غلب عليها املاء يقال

  ذكر الربوة والقرى التي تواليها
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سيح عيسى ويف آخر جبل قاسيون الربوة املباركة املذكورة يف كتاب اهللا ذات القرار واملعني، ومأوى امل
وهي من أمجل مناظر الدنيا ومنتزهاا وا القصور املشيدة واملباين الشريفة والبساتني . وأمه عليهما السالم

إنه مصلى اخلضر : البديعة واملأوى املبارك، مغارة صغرية يف وسطها كالبيت الصغري، وإزاءها بيت يقال
باب حديد صغري واملسجد يدور به وله شوارع دائرة وللمأوى . عليه السالم يبادر الناس إىل الصالة فيها

وساقية حسنة، يرتل هلا املاء من علو وينصب يف شاذروان يف اجلدار يتصل حبوض من رخام، ويقع فيه 
املاء وال نظري له يف احلسن وغرابة الشكل وبقرب ذلك مطاهر للوضوء جيري فيها املاء وهذه الربوة 

وا منابع مياهها، وينقسم املاء اخلارج منها على سبعة أار، كل ر املباركة هي رأس بساتني دمشق، 
آخذ يف جهة، ويعرف ذلك املوضع باملقاسم، وأكرب هذه األار النهر املسمى بتورة وهو يشق حتت 
الربوة، وقد حنت له جمرى يف احلجر الصلد، كالغار الكبري، ورمبا انغمس ذو اجلسارة من العوامني يف 

 أعلى الربوة واندفع يف املاء حىت يشق جمراه وخيرج من أسفل الربوة، وهي خماطرة عظيمة وهذه النهر من
وتلك . الربوة تشرف على البساتني الدائرة بالبلد، وهلا من احلسن واتساع مسرح األبصار ما ليس لسواها

. دفاعها وانصباااألار السبعة تذهب يف طرق شىت، فتحار األعني يف حسن اجتماعها وافتراقها وان

وهلا األوقاف الكثرية من املزارع والبساتني . ومجال الربوة وحسنها التام أعظم من أن حييط به الوصف
والرباع، تقام منها وظائفها لإلمام واملؤذن والصادر والوارد وبأسفل الربوة قرية النريب وقد تكاثرت 

ن بنائها إال ما مسا ارتفاعه وهلا محام مليح وهلا بساتينها وتكاثفت ظالهلا وتدانت أشجارها فال يظهر م
جامع بديع مفروش صحنه بفصوص الرخام، وفيه سقاية رائعة احلسن ومطهرة، فيها بيوت عدة جيري 

فيها املاء ويف القبلي من هذه القرية قرية املزة وتعرف مبزة كلب نسبة إىل قبيلة كلب بن وبرة بن ثعلب 
 بن قضاعة وكانت إقطاعاً هلم وإليها ينسب اإلمام حافظ الدنيا مجال بن حلوان بن عمران بن احلاف

الدين يوسف بن الزكي الكليب املزي وكثري سواه من العلماء وهي من أعظم قرى دمشق ا جامع كبري 
عجيب، وسقاية معينة وأكثر قرى دمشق فيها احلمامات واملساجد اجلامعة واألسواق وسكاا كأهل 

إن آزر كان : يهم، ويف شرقي البلد قرية تعرف ببيت األهبة وكانت فيها كنيسة يقالاحلاضرة يف مناح
جيلب فيها األصنام فيكسرها اخلليل عليه السالم، وهي اآلن مسجد جامع بديع مزين بفصوص الرخام 

  .امللونة املنظمة بأعجب نظام وأزين التئام

  ذكر األوقاف بدمشق وبعض فضائل أهلها وعوائدهم
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اف بدمشق الحتصر أنواعها ومصارفها لكثرا فمنها أوقاف على العاجزين عن احلج، يعطى ملن واألوق
حيج عن الرجل منهم كفايته، ومنها أوقاف على جتهيز البنات إىل أوزواجهن، وهن اللوايت ال قدرة 

ا ما ألهلهن على جتهيزهن، ومنها أوقاف لفكاك األسارى، ومنها أوقاف ألبناء السبيل، يعطون منه
يأكلون ويلبسون ويتزودون لبالدهم، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها ألن أزقة دمشق لكل 

واحد منها رصيفان يف جنبيه مير عليهما املترجلون، ومير الركبان بني ذلك، ومنها أوقاف لسوى ذلك من 
  .أفعال اخلري

  حكاية 

    

اً قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيين، مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكاً صغري
وهم يسموا الصحن، فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم، إمجع شقفها وامحلها معك 

لصاحب أوقاف األواين فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها فدفع له ما اشترى به مثل ذلك 
بد له أن يضربه على كسر الصحن، أو ينهره وهو وهذا من أحسن األعمال فإن سيد الغالم ال . الصحن

أيضاً ينكسر قلبه، ويتغري ألجل ذلك فكان هذا الوقف جرباً للقلوب جزى اهللا خرياً من تسامت مهته يف 
وأهل دمشق يتنافسون يف عمارة املساجد والزوايا واملدارس واملشاهد وهم حيسنون . اخلري إىل مثل هذا

ليهم باألموال واألهلني واألوالد وكل من انقطع جبهة من جهات دمشق ال بد الظن باملغاربة، ويطمئنون إ
أن يتأتى له وجه من املعاش، من إمامة مسجد، أو قراءة مبدرسة أو مالزمة مسجد، جييء إليه فيه رزقه أو 

قة قراءة القرآن، أوخدمة مشهد من املشاهد املباركة، أو يكون كجملة الصوفية باخلوانق، جتري له النف
والكسوة فمن كان ا غريباً على خري مل يزل مصوناً عن بذل وجهه حمفوظاً عما يزري باملروءة ومن 

كان من أهل املهنة واخلدمة فله أسباب أخر، من حراسة بستان أو أمانة طاحونة أو كفالة صبيان يغدو 
ومن . ة التامة على ذلكمعهم إىل التعليم ويروح ومن أراد طلب العلم أو التفرغ للعبادة وجد اإلعان

فضائل أهل دمشق أنه ال يفطر أحد منهم يف ليايل رمضان وحده ألبتة فمن كان من األمراء والقضاة 
والكرباء، فإنه يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده، ومن كان من التجار وكبار السوقة صنع مثل ذلك، 

 دار أحدهم أو يف مسجد، ويأيت كل أحد مبا ومن كان من الضعفاء والبادية فأم جيتمعون كل ليلة يف
عنده فيفطرون مجيعاً، وملا وردت دمشق وقعت بيين وبني نور الدين السخاوي مدرس املالكية صحبة 

فرغب مين أن أفطر عنده يف ليايل رمضان فحضرت عنده أربع لياٍل مث أصابتين احلمى فغبت عنه، فبعث 
راً فرجعت إليه وبت عنده فلما أردت االنصراف بالغد منعين يف طليب، فاعتذرت باملرض، فلم يسعين عذ
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احسب داري كأا دارك أو دار أبيك أو أخيك، وأمر بإحضار طبيب وأن يصنع يل : من ذلك وقال يل
بداره كل ما يشتهيه الطبيب من دواء أو غذاء، وأقمت كذلك عنده إىل يوم العيد، وحضرت املصلى 

  .وشفاين اهللا تعاىل مما أصابين

وقد كان ما عندي من النفقة نفد، فعلم بذلك فاكترى يل مجاالً وأعطاين الزاد وسواه وزادين دراهم وقال 
وكان بدمشق فاضل من كتاب امللك الناصر . تكون ملا عسى أن يعتريك من أمر مهم، جزاه اهللا خرياً: يل

ىل دمشق حبث عنه وأضافه وأحسن يسمى عماد الدين القيصراين من عاداته أنه مىت مسع أن مغربياً وصل إ
وعلى هذه الطريقة أيضاً . وكان يالزمه منهم مجاعة. إليه، فإن عرف منه الدين والفضل أمره مبالزمته

  .كاتب السر الفاضل عالء الدين بن غامن ومجاعة غريه

    

ر، وهو ذو وكان ا فاضل من كربائها وهو الصاحب عز الدين القالنسي، له مآثر ومكارم وفضائل وإيثا
مال عريض وذكروا أن امللك الناصر ملا قدم دمشق أضافة ومجيع أهل دولته ومماليكه وخواصه ثالثة أيام 

ومما يؤثر من فضائلهم أن أحد ملوكهم السالفني ملا نزل به املوت أوصى أن . فسماه اذ ذاك بالصاحب
ء يقرأون سبعاً من القرآن الكرمي يف كل وعني أوقافاً عظيمة لقرا. يدفن بقبلة اجلامع املكرم، وخيفى قربه

يوم إثر صالة الصبح باجلهة االشرقية من مقصورة الصحابة رضي اهللا عنهم حيث قربه فصارت قراءة 
القرآن على قربه ال تنقطع أبداً، وبقي ذلك الرسم اجلميل بعده خملداً ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك 

 يوم عرفة، فيقفون بصحون املساجد كبيت املقدس وجامع بين البالد أم خيرجون بعد صالة العصر من
أمية وسواها، ويقف م أئمتهم كاشفي رؤوسهم داعني خاضعني خاشعني ملتمسني الربكة، ويتوخون 

الساعة اليت يقف فيها وفد اهللا تعاىل وحجاج بيته بعرفات، وال يزالون يف خضوع ودعاء وابتهال وتوسل 
يته إىل أن تغيب الشمس، فينفرون كما ينفر احلاج، باكني على ما حرموه من ذلك إىل اهللا تعاىل حبجاج ب

املوقف الشريف بعرفات، داعني إىل اهللا تعاىل أن يوصلهم إليها وال خييبهم من بركة القبول فيما فعلوه، 
قرآن باألصوات وهلم أيضاً يف اتباع اجلنائز رتبة عجيبة وذلك أم ميشون أمام اجلنازة، والقراء يقرأون ال

احلسنة والتالحني املبكية اليت تكاد النفوس تطري هلا رقة، وهم يصلون على اجلنائز باملسجد اجلامع قبالة 
املقصورة فإن كان امليت من أئمة اجلامع أو مؤذنيه أو خدامه أدخلوه بالقراءة إىل موضع الصالة عليه، 

دخلوا اجلنازة وبعضهم جيتمع له بالبالط الغريب وإن كان من سواهم قطعوا القراءة عند باب املسجد وأ
من الصحن مبقربة من باب الربيد، فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيها ويرفعون أصوام 

بالنداء لكل من يصل للعزاء من كبار البلدة وأعياا ويقولون بسم اهللا فالن الدين من كمال ومجال مشس 
لقراءة قام املؤذنون فيقولون افتكروا واعتربوا صالتكم على فالن الرجل وبدر وغري ذلك، فإذا أمتوا ا
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وألهل اهلند رتبة عجيبة . الصاحل العامل ويصفونه بصفات من اخلري، مث يصلون عليه ويذهبون به إىل مدفنة
ضة يف اجلنائز أيضاً زائدة على ذلك، وهي أم جيتمعون بروضة امليت صبيحة الثالث من دفنه وتفرش الرو
بالثياب الرفيعة، ويكسى القرب باألكسية الفاخرة، وتوضع حوله الرياحني من الورد والنسرين واليامسني 
وذلك النوار ال ينقطع عندهم ويأتون بأشجار الليمون واألترج، وجيعلون فيها حبوا إن مل تكن فيها، 

هم فيقعدون، ويقابلهم القراء ويؤتى وجيعلون صيواناً يظلل الناس حنوه، ويأيت القضاة واألمراء ومن مياثل
بالربعات الكرام فيأخذ كل واحد منهم جزءاً، فإذا متت القراءة من القراء باألصوات احلسان يدعو 

القاضي ويقوم قائماً وخيطب خطبة معدة لذلك، ويذكر فيها امليت ويرثيه بأبيات شعر، ويذكر أقارم 
ند ذكر السلطان يقوم الناس وحيطون رؤوسهم إىل مست ويعزيهم عنه، ويذكر السلطان داعياً له، وع

اجلهة اليت ا السلطان، مث يقعد القاضي، ويأتون مباء الورد فيصب على الناس صباً يبدأ بالقاضي مث من 
يليه كذلك إىل أن يعم الناس أمجعني، مث يؤتى بأواين السكر وهو اجلالب حملوالً باملاء فيسقون الناس منه، 

قاضي ومن يليه، مث يؤتى بالتنبول، وهم يعظمونه ويكرمون من يأيت هلم به، فإذا أعطى ويبدأون بال
وإذا مات امليت مل يأكل أهله التنبول إال يف ذلك . السلطان أحداً منه فهو أعظم من إعطاء الذهب واخللع

نصرفون حينئٍذ وسيأيت اليوم، فيأخذ القاضي، أو من يقوم مقامه، أوراقاً منه فيعطيها لويل امليت فيأكلها وي
  .ذكر التنبول إن شاء اهللا تعاىل

  ذكر سماعي بدمشق ومن أجازني من أهلها

    

مسعت جبامع بين أمية، عمره اهللا بذكره مجيع صحيح اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري 
رضي اهللا عنه على الشيخ املعمر رحلة اآلفاق ملحق األصاغر باألكابر، شهاب الدين أمحد بن أيب طالب 

ابن الشحنة احلجازي، يف أربعة بن أيب النعم بن حسن بن علي بن بيان الدين، مقرئ الصاحلي، املعروف ب
عشر جملساً، أوهلا يوم الثالثاء منتصف شهر رمضان املعظم سنة ست وعشرين وسبعمائة وآخرها يوم 

االثنني الثامن والعشرين منه، بقراءة اإلمام احلافظ مؤرخ الشام علم الدين أيب حممد القاسم بن حممد بن 
 مجاعة كبرية كتب أمساءهم حممد بن طغربل بن عبد اهللا يوسف الربزايل، اإلشبيلي األصل، الدمشقي، يف

بن الغزال الصرييف، مساع الشيخ أيب العباس احلجازي جلميع الكتاب، من الشيخ اإلمام سراج الدين أيب 
عبد اهللا احلسني ابن أيب بكر املبارك بن حممد بن حيىي بن علي بن املسيح بن عمران الربيعي البغدادي 

، يف أواخر شوال وأوائل ذي القعدة من سنة ثالثني وستمائة باجلامع املظفري بسفح جبل الزبيدي احلنبلي
أيب احلسن حممد بن أمحد بن عمر بن : قاسيون ظاهر دمشق، وبإجازته يف مجيع الكتاب من الشيخني
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ادي احلسني بن اخللف القطيعي املؤرخ، وعلي بن أيب بكر بن عبد اهللا بن رؤبة القالنسي العطار البغد
ومن باب غرية النساء ووجدهن، إىل آخر الكتاب من أيب املنجا عبد اهللا بن عمر بن علي بن زيد الليثي 

اخلزاعي البغدادي، بسماع أربعتهم من الشيخ شديد الدين أيب الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب بن 
أخربنا اإلمام مجال : لإبراهيم السجزي اهلروي الصويف، يف سنة ثالث ومخسني ومخسمائة ببغداد قا

اإلسالم أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن داود بن أمحد بن معاذ بن سهل بن احلكم 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن : الداودي قراءة عليه، وأنا أمسع ببوشنج سنة مخس وستني وأربعمائة، قال

ليه، وأنا أمسع يف صفر سنة إحدى ومثانني وثالمثائة، أمحد بن حوبة بن يوسف بن أمين السرخسي قراءة ع
أخربنا عبد اهللا بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر بن ابراهيم الفربري قراءة عليه، وأنا أمسع سنة : قال

أخربنا اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، رضي اهللا عنه سنة : ست عشرة وثالمثائة بفربر، قال
  . ومائتني بفربر، ومرة ثانية بعدها، وبعدها سنة ثالث ومخسنيمثان وأربعني

    

وممن أجازين من أهل دمشق إجازة عامة الشيخ أبو العباس احلجازي املذكور، سبق إىل ذلك وتلفظ يل 
ومنهم الشيخ اإلمام شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقدسي، ومولده يف ربيع -به 

 ومنهم الشيخ اإلمام الصاحل عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن أمحد -ث ومخسني وستمائة األول سنة ثال
 ومنهم إمام األئمة مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن -بن عبد الرمحن النجدي 

هللا يوسف املزين الكلي، حافظ احلفاظ، ومنهم اإلمام عالء الدين علي بن يوسف بن حممد بن عبد ا
الشفاعي، والشيخ اإلمام الشريف حميي الدين بن حيىي بن علي العلوي، ومنهم الشيخ اإلمام احملدث جمد 

ومنهم . الدين القاسم بن عبد اهللا بن أيب عبد اهللا بن املعلى الدمشقي، ومولده سنة أربع ومخسني وستمائة
ومنهم الشيخ اإلمام . مد اإلسكندريالشيخ اإلمام العامل شهاب الدين أمحد بن ابراهيم بن فالح بن حم

ويل اهللا تعاىل مشس الدين بن عبد اهللا بن متام والشيخان األخوان مشس الدين حممد وكمال الدين عبد اهللا، 
ابنا ابراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر املقدسي، والشيخ العابد مشس الدين حممد بن أيب الزهراء بن سامل 

 حممد عائشة بنت حممد بن مسلم بن سالمة احلراين، والشيخة الصاحلة اهلكاري، والشيخة الصاحلة أم
رحلة الدنيا زينب بنت كمال الدين أمحد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املقدسي كل هؤالء 

وملا استهل شوال من السنة املذكورة خرج الركب . أجازين إجازة عامة يف سنة ست وعشرين بدمشق
دمشق ونزلوا القرية املعروفة بالكسوة، فأخذت يف احلركة معهم، وكان أمري الركب احلجازي إىل خارج 

سيف الدين اجلوبان، من كبار األمراء وقاضيه شرف الدين األذرعي احلوراين، وحج يف تلك السنة 
مدرس املالكية صدر الدين العماري، وكان سفري مع طائفة من العرب تدعى العجارمة، أمريهم حممد 
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ع كبري القدر يف األمراء وارحتلنا من الكسوة إىل قرية تعرف بالصنمني عظيمة مث ارحتلنا منها إىل بن راف
بلدة زرعة وهي صغرية من بالد حوران نزلنا بالقرب منها مث ارحتلنا إىل مدينة بصرى، وهي صغرية ومن 

 بصرى وصل رسول اهللا  وإىل-عادة الركب أن يقيم ا أربعاً ليلحق م من ختلف بدمشق لقضاء مآربه 
صلى اهللا عليه وسلم قبل البعث يف جتارة خدجية، وا مربك ناقته قد بنيب عليه مسجد عظيم، وجيتمع أهل 

، ويقيمون عليها يوماً، مث " زيرا " حوران بذه املدينة، ويتزود احلاج منها مث يرحلون إىل بركة زيرة 
رحلون إىل حصن الكرك، وهو من أعجب احلصون وأمنعها يرحلون إىل اللجون، وا املاء اجلاري مث ي

  .وأشهرها ويسمى حبصن الغراب

    

والوادي يطيف به من مجيع جهاته وله باب واحد قد حنت املدخل اليه يف احلجر الصلد، ومدخل دهليزه 
مللك وهو كذلك وذا احلصن يتحصن امللوك، وإليه يلجؤون يف النوائب وله جلأ امللك الناصر، ألنه ويل ا

صغري السن، فاستوىل على التدبري مملوكه سالر النائب عنه، فأظهر امللك الناصر أنه يريد احلج، ووافقه 
األمراء على ذلك فتوجه إىل احلج فلما وصل عقبة أيلة، جلأ إىل احلصن، وأقام به أعواماً إىل أن قصده 

دة بيربس الششنكري ، وهو أمري الطعام أمراء الشام، واجتمعت عليه املماليك وكان امللك يف تلك امل
وتسمى بامللك املظفر، وهو الذي بىن اخلانقاه البيربسية، مبقربة من خانقاه سعيد السعداء اليت بناها صالح 

الدين بن أيوب فقصده امللك الناصر بالعساكر، ففر بيربس إىل الصحراء، فتبعته العساكر وقبض عليه، 
إنه : ويقال. وقبض على سالر، وحبس يف جب حىت مات جوعاً.ر بقتله فقتلوأيت به إىل امللك الناصر فأم

وأقام الركب خبارج الكرك أربعة أيام مبوضع يقال له الثنية، . أكل جيفة من اجلوع نعوذ باهللا من ذلك
مث ارحتلنا إىل معان، وهو آخر بالد الشام، ونزلنا من عقبة الصوان إىل الصحراء . وجتهزوا لدخول الربية

وبعد مسرية يومني نزلنا ذات حج، وهي حسيان ال . داخلها مفقود وخارجها مولود: اليت يقال فيها
عمارة ا، مث إىل وادي بلدح وال ماء به، مث إىل تبوك وهو املوضع الذي غزاه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 عليه وسلم وتوضأ فلما نزهلا رسول اهللا صلى اهللا. وفيها عني ماء كانت تبض بشيء من املاء. وسلم
ومن عادة . ومل يزل إىل هذا العهد بربكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. منها، جادت باملاء املعني

حجاج الشام إذا وصلوا مرتل تبوك، أخذوا أسلحتهم، وجردوا سيوفهم، ومحلوا على املرتل، وضربوا 
ويرتل الركب العظيم على هذه . يه وسلمهكذا دخلها رسول اهللا صلى اهللا عل: النخل بسيوفهم، ويقولون

العني فريوي منها مجيعهم، ويقيمون أربعة أيام للراحة وإرواء اجلمال واستعداد املاء للربية املخوفة اليت بني 
ومن عادة السقائني أم يرتلون على جوانب هذه العني، وهلم أحواض مصنوعة من جلود . العال وتبوك

ولكل أمري أو كبري حوض .  يسقون منها اجلمال، وميألون الروايا والقرباجلواميس، كالصهاريج الضخام
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وسواهم من الناس يتفق مع السقائني على سقي مجله . يسقي منه مجاه ومجال أصحابه، وميأل رواياهم
  .وملء قربته، بشيء معلوم من الدراهم

: ويف وسطها الوادي األخيضر. يةمث يرحل الركب من تبوك، وجيدون السري ليالً واراً خوفاً من هذه الرب

وأصاب احلجاج به يف بعض السنني مشقة بسبب ريح السموم اليت . كأنه وادي جهنم، أعاذنا اهللا منها
وكتب ذلك يف بعض . ب، فانتشفت املياه، وانتهت شربة املاء إىل ألف دينار، ومات مشتريها وبائعها

. هي ضخمة، نسبتها إىل امللك املعظم من أوالد أيوبومن هنالك يرتلون بركة املعظم، و. صخر الوادي

وجيتمع ا ماء املطر يف بعض السنني، ورمبا جف يف بعضها، ويف اخلامس من أيام رحيلهم عن تبوك 
يصلون البئر احلجر حجر مثود، وهي كثرية املاء، ولكن ال يردها أحد من الناس، مع شدة عطشهم، اقتداء 

ليه وسلم حني مر ا يف غزوة تبوك، فأسرع براحلته وأمر أن ال يسقى منها بفعل رسول اهللا صلى اهللا ع
وهنالك ديار مثود يف جبال من الصخر األمحر منحوتة، هلا عتب . ومن عجن به أطعمه اجلمال. أحد

إن يف ذلك لعربة، ومربك . منقوشة يظن رائيها أا حديثة الصنعة، وعظامهم خنرة يف داخل تلك البيوت
حل عليه السالم بني جبلني هنالك، وبينهما أثر مسجد يصلي الناس فيه، وبني احلجر والعال نصف ناقة صا

والعال قرية كبرية حسنة هلا بساتني النخل واملياه املعينة، يقيم ا احلجاج أربعاً، يتزودون . يوم أو دونه
وأهل هذه القرية . كفايةويغسلون ثيام ويدعون ا ما يكون عندهم من فضل زاد ويستصحبون قدر ال

مث يرحل . أصحاب أمانة، وإليها ينتهي جتار نصارى الشام، ال يتعدوا، ويبايعون احلجاج الزاد وسواه
الركب من العال فيرتلون يف غد رحيلهم الوادي املعروف بالعطاس، وهو شديد احلر ب فيه السموم 

وتعرف تلك السنة سنة األمري اجلالقي، . يسريهبت السنني على الركب فمل خيلص منها إال ال. املهلكة
ويف اليوم الثالث يرتلون . ومنه يرتلون هدية، وهي حسيان ماء بواد حيفرون به، فيخرج املاء وهو زعاق

  .البلد املقدس الكرمي الشريف

  طيبة مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم

    

وانتهينا إىل املسجد الكرمي، فوقفنا بباب السالم مسلمني، ويف عشي ذلك اليوم دخلنا احلرم الشريف، 
وصلينا بالروضة الكرمية بني القرب واملنرب الكرمي، واستلمنا القطعة الباقية من اجلذع الذي حن إىل رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي ملصقة بعمود قائم بني القرب واملنرب عن ميني مستقبل القبلة، وأدينا حق 

م على سيد األولني واآلخرين، وشفيع العصاة واملذنبني، والرسول النيب اهلامشي األبطحي حممد صلى السال
اهللا عليه وسلم تسليماً، وشرف وكرم وحق السالم على ضجيعيه وصاحبيه أيب بكر الصديق وأيب حفص 
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تبشرين بنيل هذه وانصرفنا إىل رحلنا مسرورين ذه النعمة العظمى، مس. عمر الفاروق رضي اهللا عنهما
املنة الكربى، حامدين اهللا تعاىل على بالبلوغ إىل معاهد رسوله الشريفة، ومشاهده العظيمة املنيفة، داعني 

  .أن ال جيعل ذلك آخر عهدنا ا، وأن جيعلنا ممن قبلت زيارته، وكتبت يف سبيل اهللا سفرته

  ذكر مسجد رسول اهللا وروضته الشريفة

 حتفه من جهاته األربع بالطات دائرة به، ووسطه صحن مفروش باحلصى املسجد املعظم مستطيل،
والروضة املقدسة صلوات اهللا وسالمه . والرمل، ويدور باملسجد الشريف شارع مبلط باحلجر املنحوت

ووهي . على ساكنها يف اجلهة القبلية مما يلي الشرق من املسجد الكرمي، وشكلها عجيب ال يتأتى متثيله
ويف . ام البديع النحت الرائق النعت، قد عالها تضميخ املسك والطيب مع طول األزمانمنورة بالرخ

وهنالك يقف الناس مستقبلني الوجه الكرمي . الصفة القبلية منها مسمار فضة هو قبالة الوجه الكرمي
عنه عند مستدبرين القبلة، فيسلمون وينصرفون مييناً إىل وجه أيب بكر الصديق، ورأس أيب بكر رضي اهللا 

قدمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ينصرفون إىل عمر بن اخلطاب، ورأس عمر عند كتفي أيب بكر 
ويف اجلويف من الروضة املقدسة، زادها اهللا طيباً، حوض صغري مرخم، ويف قبلته شكل . رضي اهللا عنهما

هو قربها، : تسليماً، ويقال أيضاًإنه كان بيت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حمراب، يقال
ويف وسط املسجد الكرمي دفة مطبقة على وجه األرض، مقفلة على سرداب له مدرج يفضي . واهللا أعلم

إىل دار أيب بكر رضي اهللا عنه خارج املسجد، وعلى ذلك السرداب كان طريق عائشة أم املؤمنني رضي 
ورد ذكرها يف احلديث، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عنها إىل داره، وال شك أنه هو اخلوخة اليت 

وبإزاء دار أيب بكر رضي اهللا عنه دار عمر، ودار ابنه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا . بإبقائها، وسد ما سواها
عنهما، وبشرقي املسجد الكرمي دار إمام املدينة أيب عبد اهللا مالك بن أنس رضي اهللا عنه، ومبقربة من باب 

  . سقاية، يرتل إليها على درج، ماؤها معني، وتعرف بالعني الزرقاءالسالم

ذكر ابتداء بناء املسجد الكرمي قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً املدينة الشريفة دار اهلجرة يوم 
ن اإلثنني ليلة الثالث عشر من شهر ربيع األول، فرتل على بين عمرو بن عوف، وأقام عندهم ثنتني وعشري

ليلة، وقيل أربع عشرة ليلة، وقيل أربع لياٍل، مث توجه إىل املدينة فرتل على بين النجار بدار أيب أيوب 
وكان موضع املسجد مربداً . األنصاري رضي اهللا عنه، وأقام عنده سبعة أشهر حىت بىن مساكنه ومسجده

ومها يتيمان يف حجر . النجارلسهل وسهيل ابين رافع أيب عمر بن عاند بن ثعلبة بن غامن بن مالك بن 
كانا يف حجر أيب أيوب رضي اهللا عنه، فابتاع رسول اهللا : وقيل. أسعد بن زرارة رضي اهللا عنهم أمجعني

إما وهباه لرسول اهللا صلى اهللا : وقيل. صلى اهللا عليه وسلم ذلك املربد، وقيل بل أرضامها أبو أيوب عنه
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يه وسلم املسجد، وعمل فيه مع أصحابه، وجعل عليه حائطاً، ومل عليه وسلم فبىن رسول اهللا صلى اهللا عل
إن عرضه كان : وقيل. جيعل له سقفاً وال أساطني، وجعله مربعاً، طوله مائة ذراع، وعرضه مثل ذلك

فلما اشتد احلر تكلم أصحابه يف تسقيفه، فأقام له أساطني . وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة. دون ذلك
فكلم أصحاب رسول . فلما أمطرت السماء وكف املسجد. جعل سقفه من جريدهامن جذوع النخل، و

كال عريش كعريش : فقال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمله بالطني
  .موسى، أو ظله كظلة موسى، واألمر أقرب من ذلك

  . قام أصاب السقف رأسهكان إذا: وما ظلة موسى ؟ قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيل

    

مث سد باب اجلنوب منها حني حولت القبلة، وبقي املسجد على حياة : وجعل للمسجد ثالثة أبواب
فلما كانت أيام عمر بن اخلطاب . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً، وحياة أيب بكر رضي اهللا عنه

لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وقال. لمرضي اهللا عنه زاد يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فأنزل أساطني اخلشب، وجعل مكاا أساطني . عليه وسلم يقول ينبغي أن نزيد يف املسجد ما زدت فيه

اللنب، وجعل األساس حجارة إىل القامة، وجعل األبواب ستة، منها يف كل جهة ما عدا القبلة بابان، 
زدنا يف هذا : حىت لقي اهللا عز وجل، وقال. هذا للنساء فما رئي فيهيف باب منها ينبغي أن يترك : وقال

املسجد حىت يبلغ اجلبانة، مل يزل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأراد عمر أن يدخل يف املسجد 
وكان فيه ميزاب يصب يف . موضعاً للعباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهما، فمنعه منه

إنه يؤذي الناس، فنازعه العباس، وحكما بينهما أيب بن كعب رضي اهللا : وقال. فرتعه عمراملسجد، 
كانت جارييت تغسل رأسي، فذهب : عنهما، فأتيا داره فلم يأذن هلما إال بعد ساعة، مث دخال إليه، فقال

م، فقال العباس، دع أبا الفضل يتكلم ملكانه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عمر ليتكلم، فقال له أيب
خطة خطها يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبنيتها معه، وما وضعت امليزاب إال ورجالي على 

مسعت . إن عندي من هذا علماً: فقال أيب. عاتقي رسول اهللا فجاء عمر فطرحه وأراد إدخاهلا يف املسجد
وكان فيه بيت . يبين بيت اهللا املقدسأراد داود عليه السالم أن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

مث رداه . مث قاما بالغني فردا البيع، واشتراه منهما. مث راودمها فباعاه. ليتيمني فراودمها على البيع فأبيا
وإن كنت . فأوحى اهللا إليه إن كنت تعطي من شيء فهو لك؛ فأنت أعلم. فاستعظم داود الثمن. كذلك

وإن أغىن البيوت عن مظلمة بيت هو يل، وقد حرمت عليك . رضياتعطيهما من رزقنا فأعطهما حىت ي
  .بناءه

من يل بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال عمر. فأعطاه سليمان ليه السالم. يا رب فأعطه سليمان: قال
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فقال عمر رضي اهللا عنه أما إين لو مل أجد . وسلم قاله ؟ فخرج أيب إىل قوم من األنصار، فأثبتوا له ذالك
واهللا ال ترد امليزاب إال : مث قال للعباس رضي اهللا عنه. غريك أخذت قولك، ولكنين أحببت أن أثبت

أما إذا أثبتت يل، فهي صدقة هللا، فهدمها عمر، وأدخلها : مث قال. ففعل العباس ذلك. وقدماك على عاتقي
ن يظل فيه اره، وبيضه مث زاد فيه عثمان رضي اهللا عنه، وبناه بقوة وباشره بنفسه، فكا. يف املسجد

وأتقن حمله باحلجارة املنقوشة، ووسعه من جهاته إىل جهة الشرق منها، وجعل له سواري حجارة مثبتة 
  .بأعمدة احلديد والرصاص، وسقفه بالساج، وصنع له حمراباً

يه الوليد  مث زاد ف-عمر بن عبد العزيز يف خالفة الوليد : وقيل. إن مروان هو أول من بىن احملراب: وقيل
توىل ذلك عمر بن عبد العزيز، فوسعه وحسنه وبالغ يف إتقانه، وعمله بالرخام والساج . بن عبد امللك

. أريد أن أبين مسجد نبينا صلى اهللا عليه وسلم، فأعين فيه: وكان الوليد بعث إىل ملك الروم. املذهب

دخال حجر أزواج النيب صلى اهللا عليه وأمر الوليد بإ. فبعث إليه الفعلة، ومثانني ألف مثقال من الذهب
فلما صار إىل القبلة، امتنع عبيد . وسلم فيه، فاشترى عمر من الدور ما زاد يف ثالث جهات من املسجد

اهللا بن عبد اهللا بن عمر من بيع دار حفصة، ودار بينهما الكالم، حىت ابتاعها عمر، على أن له ما بقي 
يقاً إىل السجد، وهي اخلوخة اليت يف املسجد، وجعل عمر للمسجد منها، وعلى أن خيرجوا من باقيها طر

فلما حج سليمان بن عبد امللك نزل . أربع صوامع يف أربعة أركانه، وكانت إحداها مطلة على دار مروان
  .فأمر دمها، وجعل عمر للمسجد حمراباً. ا، فأطل عليه املؤذن حني األذان

    

وكان أمرهم بذلك، ومل . مث زاد فيه املهدي بن أيب جعفر املنصور. هو أول من أحدث احملراب: ويقال
إنه إن زيد يف شرقيه : يقض له، وكتب إليه احلسن بن زيد يرغبه يف الزيادة فيه من جهة الشرق، ويقول

. فامه أبو جعفر بأنه إمنا أراد هدم دار عثمان رضي اهللا عنه. توسطت الروضة الكرمية املسجد الكرمي

إين قد عرفت الذي أردت، فاكفف عن دار عثمان وأمر أبو جعفر أن يطلل الصحن أيام : ليهفكتب إ
القيظ بستور تنشر على حبال ممدودة على خشب، تكون يف الصحن، لتكن املصلني من احلر، وكان 

فبلغه املهدي إىل ثالمثائة ذراع، وسوى املقصورة باألرض، . طول املسجد يف بناء الوليد مائيت ذراع
مث أمر امللك املنصور قالوون . وكانت مرتفعة عنها مبقدار ذراعني، وكتب امسه على مواضع من املسجد

وأقامها .  فتوىل بناءها األمري الصاحل عالء الدين املعروف باألقمر-ببناء دار للوضوء عند باب السالم 
كة شرفها اهللا تعاىل مثل ذلك، فلم وأراد أن يبين مب. متسعة الفناء تستدير ا البيوت، وأجرى إليها املاء

قبلة مسجد رسول اهللا صلى اهللا . وسيذكر إن شاء اهللا. يتم له، فبناه ابنه امللك الناصر بني الصفا واملروة
كان : وقيل. أقامها جربيل عليه السالم: وقيل. عليه وسلم، قبلة قطع ألنه صلى اهللا عليه وسلم أقامها
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وروي أم جربيل عليه السالم أشار إىل اجلبال، فتولضعت فتنحت . قيمهايشري جربيل له إىل مستها وهو ي
وبكل اعتبار فهي قبلة قطع . فكان صلى اهللا عليه وسلم يبين وهو ينظر إليه عياناً. حىت بدت الكعبة

مث حولت إىل الكعبة بعد ستة . وكانت القبلة أول ورود النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة إىل بيت املقدس
  .بعد سبعة عشر شهراً: وقيل. ر شهراًعش

ذكر املنرب الكرمي ويف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً كان خيطب إىل جزع خنلة 
أن رسول اهللا صلى : وروي.باملسجد، فلما صنع له املنرب وحتول إليه حن اجلذع حنني الناقة إىل حوارها 

واختلفت . لو مل ألتزمه حلن إىل يوم القيامة: وقال. لتزمه فسكناهللا عليه وسلم تسليماً نزل إليه فا
إن غالماً : وقيل. فروي أن متيماً الداري رضي اهللا عنه هو الذي صنعه. الروايات فيمن صنع املنرب الكرمي

وصنع من . غالم ألمرأة من األنصار ورد ذلك يف احلديث الصحيح: للعباس رضي اهللا عنه صنعه، وقيل
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقعد على . وكان له ثالث درجات. لغابة، وقيل من األثلطرفاء ا

فلما ويل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قعد على . علياهن، ويضع رجليه الكرميتني يف وسطاهن
 فلما ويل عمر رضي اهللا عنه جلس على أوالهن وجعل رجليه على. وسطاهن، وجعل رجليه على أوالهن

وملا أن صار األمر إىل . األرض، وفعل ذلك عثمان رضي اهللا عنه صدراً من خالفته، مث ترقى إىل الثالثة
وعصفت ريح شديدة، وخسفت . معاوية رضي اهللا عنه أراد نقل املنرب إىل الشام، فضج املسلمون

لكه، فلما رأى الشمس، وبدت النجوم اراً، وأظلمت األرض، فكان الرجل يصادم الرجل وال يتبني مس
  .ذلك معاوية تركه، وزاد فيه ست درجات من أسفله، فبلغ تسع درجات

ذكر اخلطيب واإلمام مبسجد رسول اهللا وكان اإلمام باملسجد الشريف يف عهد دخويل إىل املدينة اء 
واسطي، الدين بن سالمة من كبار أهل مصر، وينوب عنه العامل االصاحل الزاهد بقية املشايخ، عز الدين ال

  .نفع اهللا به، وكان خيطب قبله ويقضي باملدينة الشريفة سراج الدين عمر املصري

  حكاية 

يذكر أن سراج الدين هذا أقام يف خطة القضاء باملدينة واخلطابة ا حنو أربعني سنة، مث إنه أراد اخلروج 
ت، يف كل مرة ينهاه عن بعد ذلك إىل مصر، فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم ثالث مرا

سويس ، على : اخلروج منها، وأخربه باقتراب أجله، فلم ينته عن ذلك وخرج، فمات مبوضع يقال له
وكان ينوب عنه الفقيه أبو عبد اهللا . مسرية ثالث من مصر، قبل أن يصل إليها، نعوذ باهللا من سوء اخلامتة

أبو حممد عبد اهللا مدرس املالكية، ونائب : شريفةحممد بن فرحون رمحه اهللا، وأبناؤه اآلن باملدينة ال
وتويل اخلطابة والقضاء . احلكم، وأبو عبد اهللا حممد وأصلهم من مدينة تونس، وهلم ا حسب وأصالة
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  .وكان قبل ذلك قاضياً حبصن الكرك. باملدينة الشريفة بعد ذلك مجال الدين األسيوطي من أهل مصر

    ني به ذكر خدام املسجد الشريف واملؤذن

وخدام هذا املسجد الشريف وسدنته من األحابيش وسواهم وهم على هيئات حسان، وصور نظاف، 
ومالبس ظراف، وكبريهم يعرف بشيخ اخلدام، وهو يف هيئة األمراء الكبار، وهلم املرتبات بديار مصر 

دث الفاضل مجال الدين والشام، ويؤتى إليهم ا يف كل سنة، ورئيس املؤذنني باحلرم الشريف اإلمام احمل
املطري، من مطرية قرية مبصر، وولده الفاضل عفيف الدين عبد اهللا، والشيخ ااور الصاحل أبو عبد اهللا 
  .حممد بن حممد بن حممد الغرناطي املعروف بالتراس قدمي ااورة، وهو الذي جب نفسه خوفاً من الفتنة

  حكاية 

دمياً لشيخ يسمى عبد احلميد العجمي، وكان الشيخ حسن الظن يذكر أن أبا عبد اهللا الغرناطي كان خ
به، يطمئن إليه بأهله، ويتركه مىت سافر بداره، فسافر مرة، وتركه على عادته مبرتله، فعلقت به زوجة 

فلم . إين أخاف اهللا وال أخون من ائتمنين على أهله وماله: الشيخ عبد احلميد وراودته عن نفسه، فقال
عارضه حىت خاف على نفسه الفتنة فجب نفسه، وغشي عليه، ووجده الناس على تلك تزل تراوده وت

وهو باٍق بقيد . احلالة، فعاجلوه حىت برئ وصار من خدام املسجد الكرام، ومؤذناً به، ورأس الطائفني به
  .احلياة إىل هذا العهد

  ذكر المجاورين بالمدينة الشريفة

س أمحد بن حممد مرزوق كثري العبادة والصوم والصالة مبسجد منهم الشيخ الصاحل الفاضل أبو العبا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً، صابراً حمتسباً، وكان رمبا جاور مبكة املعظمة، رأيته ا يف سنة 

مثاٍن وعشرين، وهو أكثر الناس طوافاً وكنت أعجب من مالزمته الطواف مع شدة احلر باملطاف، 
ولقد رأيت السقائني . وتصري حبر الشمس كأا الصفائح احملماة: حلجارة السودواملطاف مفروش با

وأكثر الطائفني يف . يصبون املاء عليها فما جياوز املوضع الذي يصب فيه إال ويلتهب املوضع من حينه
ذلك الوقت يلبسون اجلوارب وكان أبو العباس بن مرزوق يطوف حايف القدمني، ورأيته يوماً يطوف، 

ببت أن أطوف معه فوصلت املطاف، وأردت استالم احلجر األسود، فلحقين هلب تلك احلجارة، فأح
وأردت الرجوع بعد تقبيل احلجر، فما وصلته إال بعد جهد عظيم، ورجعت فلم أطف ورجعت أجعل 

وكان يف ذلك العهد مبكة وزير غرناطة وكبريها أبو . جنادي على األرض وأمشي عليه، حىت بلغت الرواق
وكان يطوف كل اسبوع سبعني . القاسم حممد ابن حممد بن الفقيه أيب احلسن سهل بن مالك األزدي
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. وكان ابن مرزوق يطوف يف شدة القائلة زيادة عليه. طوافاً، ومل يكن يطوف يف وقت القائلة لشدة احلر

ومنهم أبو مهدي عيسى ومن ااورين باملدينة كرمها اهللا الشيخ الصاحل العابد سعيد املراكشي الكفيف، 
  .بن حزرون املكناسي

حكاية جاور الشيخ أبو مهدي مبكة سنة مثان وعشرين، وخرج إىل جبل حراء مع مجاعة من ااورين، 
فلما صعدوا اجلبل ووصلوا ملتعبد النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسامياً ونزلوا عنه، تأخر أبو مهدي عن 

 فظنه قصرياً فسلك عليه، ووصل أصحابه إىل أسفل اجبل فانتظروه فلم اجلماعة، ورأى طريقاً يف اجلبل،
يأت، فتطلعوا فيما حوهلم فلم يروا له أثراً فظنوا أنه سبقهم، فمضوا إىل مكة شرفها اهللا تعاىل، ومضى 

عيسى يف طريقه، فأفضى به إىل جبل آخر، وتاه عن الطريق، وأجهده العطش واحلر، ومتزقت نعله، فكان 
فبعث اهللا أعرابياً . ن ثيابه ويلف على رجليه إىل أن ضعف عن املشي، واستظل بشجرة أم غيالن يقطع م

فأعلمه حباله، فأركبه وأوصله إىل مكة، وكان على وسطه هيمان فيه ذهب : على مجل، حىت وقف عليه
وقد . دة أخرىفسلمه إليه، وأقام حنو شهر ال يستطيع القيام على قدميه، وذهبت جلدما ونبتت هلما جل

ومن ااورين باملدينة الشريفة أبو حممد الشروي من . جرى مثل ذلك لصاحب يل أذكره إن شاء اهللا
وكان يقرأ ا كتاب الشفاء للقاضي عياض بعد الظهر، . القراء احملسنني، وجاور مبكة يف السنة املذكورة

فاسي مدرس املالكية ا، وتزوج ببنت الشيخ وا من ااورين الفقيه أبو العباس ال. وأم يف التراويح
  .الصاحل شهاب الدين الزرندي

    

يذكر أن أبا العباس الفاسي تكلم يوماً مع بعض الناس فانتهى به الكالم إىل أن تكلم بعظيمة : حكاية
ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب، وعدم حفظه للسانه مركباً صعباً عفا اهللا عنه، فقال احلسني بن 

علي بن أيب طالب عليهما السالم مل يعقب، فرفع كالمه إىل أمري املدينة طفيل بن منصور بن مجاز احلسين 
ويذكر أنه بعث من اغتاله وإىل اآلن . فكلم فيه فنفاه عن املدينة. ، فأنكر كالمه، وحبق إنكاره، وأراد قتله

  .مل يظهر له أثر نعوذ باهللا من عثرات اللسان وزهللا

  المدينة الشريفةذكر أمير 

مث إن . إنه توضأ بدمه: ويقال. وكان قد قتل عمه مقبالً. كان أمري املدينة كبيش بن منصور بن مجاز
كبيشاً خرج سنة سبع وعشرين إىل الفالة يف شدة احلر ومعه أصحابه، فأدركتهم القائلة يف بعض األيام، 

يا لثارات مقبل، : مجاعة من عبيدهم ينادونفتفرقوا حتت ظالل األشجار فما راعهم إال وأبناء مقبل يف 
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وتوىل بعده أخوه طفيل بن منصور، الذي ذكرنا أنه نفى أبا . فقتلوا كبيش بن منصور صرباً، ولعقوا دمه
  .العباس الفاسي

  ذكر بعض المشاهد الكريم بخارج المدينة الشريفة

فأول ما يلقى . باب يعرف بباب البقيعفمنها بقيع الغرقد، وهو بشرقي املدينة املكرمة، وخيرج إليه على 
اخلارج إليه على يساره عند خروجه من الباب قرب صفية بنت عبد املطلب رضي اهللا عنهما، وهي عمة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً، وأم الزبري بن العوام رضي اهللا عنه، وأمامها قرب إمام املدينة أيب 

عنه، وعليه قبة صغرية خمتصرة البناء، وأمامه قرب الساللة الطاهرة املقدسة عبد اهللا مالك بن أنس رضي اهللا 
النبوية الكرمي إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه قبة بيضاء، وعن ميينها تربة عبد الرمحن بن 

ي اهللا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما وهو املعروف بأيب شحمة، وبإزائه قرب عقيل بن أيب طالب رض
عنه، وقرب عبد اهللا بن ذي اجلناحني جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وبإزائهم روضة فيها قبور أمهات 

املؤمنني رضي اهللا عنهن، ويليها روضة فيها قرب العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
هبة يف اهلواء بديعة اإلحكام، عن وسلم، وقرب احلسن بن علي بن أيب طالب عليهما السالم، وهي قبة ذا

ميني اخلارج من باب البقيع، ورأس احلسن إىل رجلي العباس عليهما السالم، وقربامها مرتفعان عن 
وبالبقيع قبور . األرض، متسعان مغشيان بألواح بديعة االلتصاق، مرصعة بصفائح الصفر البديعة العمل

ويف آخر البقيع قرب أمري . إال أا ال يعرف أكثرها. نهماملهاجرين واألنصار وسائر الصحابة رضي اهللا ع
املؤمنني أيب عمر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وعليه قبة كبرية وعلى مقربة منه قرب فاطمة بنت أسد بن 

  .هاشم أم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنها وعن ابنها

 منها والطريق بينهما يف حدائق النخل، وبه ومن املشاهد الكرمية قباء، وهو قبلي املدينة، على حنو ميلني
وهو مسجد مربع فيه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعد . املسجد الذي أسس على التقوى والرضوان

ويف وسطه مربك الناقة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، يتربك الناس بالصالة فيه، ويف اجلهة القبلية من صحنه 
ويف قبلي املسجد دار كانت . ضع ركع فيه النيب صلى اهللا عليه وسلمحمراب على مصطبة، وهو أول مو

وبإزائه بئر . ويليها دور تنسب أليب بكر وعمر وفاطمة وعائشة رضي اهللا عنهم. أليب أيوب األنصاري
وفيها وقع . أريس، وهي اليت عاد ماؤها عذباً ملا تفل فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعد أن كان أجاجاً

  . الكرمي من عثمان رضي اهللا عنهاخلامت

    

إن الزيت رشح من حجر هنالك للنيب صلى : يقال. ومن املشاهد فيه حجر الزيوت خبارج املدينة الشريفة
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قد : بإزائها جبل الشيطان، حيث صرخ يوم أحد وقال. وإىل جهة الشمال منه بئر بضاعة. اهللا عليه وسلم
ره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند خترب األحزاب، وعلى شفري اخلندق الذي حف. قتلت نبيكم

وأمامه إىل جهة الغرب بئر رومة . إن عمر بناه لعزاب املدينة: يقال. حصن خرب يعرف حبصن العزاب
اليت اشترى أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه نصفها بعشرين ألفاً ، ومن املشاهد الكرمية أحد، وهو اجلبل 

وهو جبوار " إن أحداً جبل حيبنا وحنبه : " فيه رسول اله صلى اهللا عليه وسلم تسليماًاملبارك الذي قال 
وهنالك قرب محزة عم . املدينة الشريفة، على حنو فرسخ منها، وبإزائه الشهداء املكرمون رضي اهللا عنهم

هللا عنهم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنه، وحوله الشهداء املستشهدون يف أحد رضي ا
ويف طريق أحد مسجد ينسب لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، ومسجد ينسب . وقبورهم لقبلي أحد

إىل سلمان الفارسي رضي اهللا عنه، ومسجد الفتح حيث أنزلت سورة الفتح على رسوله صلى اهللا عليه 
ة نبيت باملسجد الكرمي، ويف كل ليل: وكانت إقامتنا باملدينة الشريفة يف هذه الوجهة أربعة أيام. وسلم

وبينهم ربعات القرآن الكرمي يتلونه، وبعضهم . والناس قد حلقوا يف صحنه حلقاً، وأوقدوا الشمع الكبري
يذكرون اهللا، وبعضهم يف مشاهدة التربة الطاهرة، زادها اهللا طيباً، واحلداة بكل جانب يترمنون مبدح 

س يف تلك الليايل املباركة، وجيودون بالصدقات الكثرية وهكذا دأب النا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان يف صحبيت يف هذه الوجهة من الشام إىل املدينة الشريفة رجل من أهلها . على ااورين واحملتاجني

وكان يف صحبيت أيضاً . واجتمعنا بعد ذلك حبلب وخبارى. فاضل يعرف مبنصور بن شكل، وأضافين ا
ين قاسم بن شنان، وصحبين أيضاً أحد الصلحاء الفقراء، من أهل غرناطة، يسمى قاضي الزيدية شرف الد
  .بعلي بن حجر األموي

حكاية ملا وصلنا إىل املدينة كرمها اهللا، على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم، ذكر يل علي بن حجر 
  : امسع مين واحفظ عين: املذكور أنه رأى تلك الليلة يف النوم قائالً يقول له

 سرجبه يوم المعاد من ال أمنتم  هريحم يا زائرين ضكل هنيئاً

  فطوبى لمن يضحي بطيبة أو يمسى  يبٍةطيب بإلى قبر الحب وصلتم

مث رحل إىل مدينة دهلي قاعدة بالد اهلند، يف سنة ثالث وأربعني، . وجاور هذا الرجل بعد صحبه باملدينة
وذكرت حكاية رؤياه بني يدي ملك اهلند، فأمر بإحضاره، فحضر بني يديه، وحكى له . فرتل يف جواري

. عطاه ثالمثائة تنكة من ذهبذلك، فأعجبه واستحسنه، وقال له كالماً مجيالً بالفارسية، وأمر بإنزاله، وأ

ووزن التنكة من دنانري املغرب ديناران ونصف دينار، وأعطاه فرساً حملى بالسرج واللجام، وخلعة، وعني 
وكان هنالك فقيه طيب من أهل غرناطة، ومولده ببجاية، يعرف هنالك جبمال . له مرتباً يف كل يوم
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وأنزله بدويرة خارج داره، . ه على أن يزوجه بنتهفصحبه علي بن حجر املذكور، وواعد. الدين املغريب
فاتفق الغالم واجلارية . وكان يترك الدنانري يف مفرش ثيابه وال يطمئن ا ألحد. واشترى جارية غالماً

فامتنع عن الطعام . فلما أتى الدار مل جيد هلما أثراً، وال للذهب. وأخذاه وهربا. على أخذ ذلك الذهب
ملرض أسفاً على ما جرى عليه، فعرضت قضيته بيد يدي امللك، فأمر أن خيلف له والشراب، واشتد به ا

وكان رحيلنا من املدينة، نريد مكة . ذلك، وبعث إليه من يعلمه بذاك، فوجدوه قد مات رمحه اهللا تعاىل
فرتلنا بقرب مسجد ذي احلليفة الذي أحرم منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . شرفهما اهللا تعاىل

وهنالك جتردت من . وبالقرب منه وادي العقيق. واملدينة منه على مخسة أميال، وهو منتهى حرم املدينة
ومل أزل ملبياً يف . خميط الثياب واغتسلت ولبست ثوب احرامي وصليت ركعتني وأحرمت باحلج مفرداً

  .لةكل سهل وجبل وصعود وحدور إىل أن أتيت شعب علي عليه السالم، وبه نزلت تلك اللي

  .إن علياً عليه السالم قاتل ا اجلن: ويقال. مث رحلنا منه ونزلنا بالروحاء، وا بئر تعرف ببئر ذات العلم

وهو واٍد معمور، فيه ماء وخنل وبنيان، وقصر يسكنه الشرفاء احلسنيون . مث رحلنا ونزلنا بالصفراء
  .وسواهم، وفيها حصن كبري، وتواليه حصون كثرية وقرى متصلة

    

مث رحلنا منه، ونزلنا ببدر حيث نصر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأجنز وعده الكرمي، واستأصل 
وهي قرية فيها حدائق خنل متصلة، وا حصن منيع يدخل إليه من بطن واٍد بني . صناديد املشركني

هو اليوم . نوببدر عني فوارة جيري ماؤها وموضع القليب الذي سبح به أعداء اهللا املشركو. جبال
وجبل الرمحة الذي نزلت به املالئكة على يسار الداخل . وموضع الشهداء رضي اهللا عنهم خلفه. بستان

ويزعم أهل تلك البلدة أم يسمعون . منه إىل الصفراء، وبإزائه جبل الطبول، وهو شبه كثيب الرمل ممتد
 صاى اهللا عليه وسلم الذي كان هنالك مثل أصوات الطبول يف كل ليلة مجعة وموضع عريش رسول اهللا

به يوم بدر، يناشد ربه جلّ وتعاىل، متصل بسفح جبل الطبول، وموضع الواقعة أمامه، وعند خنل القليب 
وبني بدر والصفراء حنو بريد يف واٍد بني جبال . مسجد يقال له مربك ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تطرد فيه العيون، وتتصل حدائق النخل

. ورحلنا من بدر إىل الصحراء املعروفة بقاع البزواء، وهي برية يضل ا الدليل، ويذهل عن خليله اخلليل

مسرية ثالث ويف منتهاها وادي رابغ، يتكون فيه املطر غدراناً يبقى ا املاء زماناً طويالً، ومنه حيرم 
يص، ومررنا بعقبة السويق، وهي وسرنا من رابغ ثالثاً إىل خل. حجاج مصر واملغرب، وهو دون اجلحفة

على مسافة نصف يوم من خليص، كثرية الرمل واحلجاج يقصدون شرب السويق ا، ويستصحبونه من 
واألمراء ميألون منه األحواض، ويسقوا الناس . مصر والشام برسم ذلك، ويسقونه الناس خملطاً بالسكر
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مل يكن مع أصحابه طعام فأخذ من رملها و. ويذكرون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر ا
مث نزلنا بركة خليص وهي يف بسيط من األرض، كثرية حدائق النخل، هلا . فأعطاهم إياه فشربوه سويفاً

ويف البسيط حصن خرب، وا عني فوارة صنعت هلا أخاديد يف األرض، . حصن مشيد يف قنة جبل
وعرب تلك الناحية يقيمون هنالك سوقاً . وصاحب خليص شريف حسين النسب. وسربت إىل الضياع

مث رحلنا إىل عسفان، وهي يف بسيط من األرض، بني جبال، . عظيمة جيلبون إليها الغنم والتمر واألدام
واملدرج املنسوب إىل عثمان أيضاً . وا آبار ماء معني، تنسب إحداها إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

ويف موضع منه بالط على صورة درج، وأثر . مضيق بني جبلنيعلى مسافة نصف يوم من خليص، وهو 
وبعسفان حصن عتيق وبرج . إنه أحدثها: ويقال. وهنالك بئر تنسب إىل علي عليه السالم. عمارة قدمية

مث رحلنا من عسفان، ونزلنا بطن مر، ويسمى أيضاً مر . مشيد قد أوهنه اخلراب، وبه من شجر املقل كثري
ومن هذا الوادي جتلب . خمصب كثري النخل، ذو عني فوارة سيالة تسقي تلك الناحيةالظهران ، وهو واد 

مث أدجلنا من هذا الوادي املبارك، والنفوس مستبشرة ببلوغ . الفواكه واخلضر إىل مكة شرفها اهللا تعاىل
فوردنا منها على آماهلا مسرورة حباهلا ومآهلا، فوصلنا عند الصباح إىل البلد األمني مكة شرفها اهللا تعاىل، 

ودخلنا البيت احلرام . حرم اهللا تعاىل، ومبوإ خليله إبراهيم، ومبعث صفية حممد صلى اهللا عليه وسلم
الشريف الذي من دخله كان آمناً من باب بين شيبة، وشاهدنا الكعبة الشريفة، زادها اهللا تعظيماً، وهي 

حمفوفة بوفود الرمحن، موصلة إىل جنة كالعروس جتلى على منصة اجلالل، وترفل يف برود اجلمال، 
وطفنا ا طواف القدوم، واستلمنا احلجر الكرمي، وصلينا ركعتني مبقام إبراهيم، وتعلقنا بأسنار . الرضوان

الكعبة عند امللتزم بني الباب واحلجر األسود، حيث يستجاب الدعاء، وشربنا من ماء زمزم، وهو ملا 
هللا عليه وسلم تسليماً، مث سعينا بني الصفا واملروة، ونزلنا هنالك شرب له حسبما ورد عن النيب صلى ا

 واحلمد هللا الذي شرفنا بالوفادة على هذا البيت الكرمي، وجعلنا ممن بلغنا -بدار، مبقربة من باب إبراهيم 
لكرمي دعوة اخلليل عليه السالم والتسليم، ومتع أعيننا مبشاهدة الكعبة الشريفة واملسجد العظيم واحلجر ا

  .وزمزم واحلطيم

ومن عجائب صنع اهللا تعاىل أنه طبع القلوب على الرتوع إىل هذه املشاهد املنيفة، والشوق إىل املثول 
مبعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكناً يف القلوب، فال حيلها أحد إال أخذت ميجاميع قلبه، وال يفارقها 

احلنني إليها، ناوياً لتكرار الوفادة عليها، فأرضها املباركة إال أسفاً لفراقها، متوهلاً لبعاده عنها، شديد 
  .محكة من اهللا بالغة، وتصديقاً لدعوة خليله عليه السالم. نصب األعني، وحمبتها حشو القلوب

    

والشوق حيضرها وهي نائية، وميثلها وهي غائبة، ويهون على قاصدها ما يلقاه من املشاق ويعانيه من 
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فإذا مجع اهللا ا مشله، تلقاها . يف يرى املوت عياناً دوا، ويشاهد التلف يف طريقهاالعناء، وكم من ضع
إنه ألمر إهلي، وصنع رباين، وداللة ال . مسروراً مستبشراً، كأنه مل يذق هلا مرارة وال كابد حمنة وال نصباً

 وتبدو يف فكرة املتفكرين وتعز يف بصرية املستبصرين،. يشوا لبس، وال تغشاها شبهة، وال يطرقها متويه
 ومن رزقه اهللا تعاىل احللول بتلك األرجاء، واملثول بذلك الفناء، فقد أنعم اهللا عليه النعمة الكربى، -

فحق عليه أن يكثر الشكر على ما خوله، ويدمي احلمد على ما . الدنيا واألخرى: وخوله خري الدارين
حبت يف قصدها جتارته، وكتبت يف سبيل اهللا آثاره، وحميت جعلنا اهللا تعاىل ممن قبلت زيارته، ور. أواله

  .بالقبول أوزاره، مبنه وكره

  ذكر مدينة مكة المعظمة

. وهي مدينة كبرية متصلة البنيان مستطيلة، يف بطن واٍد حتف به اجلبال، فال يراها قاصدها حىت يصل إليها

من جباهلا مها جبل أيب قبيس، وهو يف جهة واألخشبان . وتلك اجلبال امللطة عليها ليست مبفرطة الشموخ
ومن . اجلنوب والشرق منها، وجبل قعيقعان، وهو يف جهة الغرب منها، ويف الشمال منها اجلبل األمحر

واملناسك . " جهة أيب قبيس أجياد األكرب، وأجياد األصغر، ومها شعبان واخلندمة، وهي جبل، وستذكر
باب املعلى بأعالها، : وملكة من األبواب ثالثة. كة شرفها اهللابشرقي م" مىن وعرفة واملزدلفة : كلها

وباب الشبيكة من أسفلها، ويعرف أيضاً بباب العمرة، وهو إىل جهة املغرب، وعليه طريق املدينة 
ومنه يتوجه إىل التنعيم، وسيذكر ذلك،وباب املسفل، وهو من جهة . الشريفة، ومصر والشام وجدة

ن الوليد رضي اهللا عنه يوم فتح مكة شرفها اهللا، كما أخرب اهللا يف كتابه العزيز اجلنوب، ومنه دخل خالد ب
ولكن سبقت هلا الدعوة املباركة، فكل طرفة جتلب إليها، . حاكياً عن نبيه اخلليل بواٍد غري ذي زرع

ه يف ولقد أكلت ا من الفواكه العنب والتني واخلوخ والرطب ما ال نظري ل. ومثرات كل شيء جتىب هلا
وكل . الدنيا، وكذلك البطيخ الوب إليها ال مياثله سواه طيباً وحالوة، واللحوم ا مسان لذيذات الطعوم

وجتلب هلا الفواكه واخلضر من الطائف ووادي خنلة وبطن . ما يفترق يف البالد من السلع، فيها اجتماعه
  .مر، لطفاً من اهللا بسكان حرمه األمني وجماوري بيته العتيق

  ذكر المسجد الحرام شرفه اهللا وكرمه

طوله من شرق إىل غرب أزيد من أربعمائة ذراع، . وهو متسع الساحة. واملسجد احلرام يف وسط البلد
ال . ومرآه مجيل. ومنظره بديع. والكعبة العظمى يف وسطه. حكى ذلك األزرقي، وعرضه يقرب من ذلك

وارتفاع حيطانه حنو عشرين ذراعاً؛ . سن كمالهيتعاطى اللسان وصف بدائعه، وال حييط الواصف حب



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  78  

وقد انتظمت بالطاته الثالثة . وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثالثة صفوف، بأتقن صناعة وأمجلها
انتظاماً عجيباً كأا بالط واحد وعدد سواريه الرخامية أربعمائة وإحدى وتسعون سارية ما عدا اجلصية 

ويقابلها املقام مع الركن . حلرم، وهي داخلة يف البالط اآلخذ يف الشمالاليت يف دار الندرة املزيدة يف ا
" وفضاؤها متصل، يدخل من هذا البالط إليه، ويتصل جبدار هذا البالط مساطب حتت قسي . العراقي

وسائر . ويف جدار البالط الذي يقابله مساطب متاثلها. جيلس ا املقرئون والنساخون واخلياطون" حنايا 
وعند باب إبراهيم مدخل من البالط الغريب فيه سواري . طات حتت جدراا مساطب بدون حناياالبال

وللخليفة املهدي ابن اخلليفة أيب جعفر املنصور رضي اهللا عنهما آثار كرمية يف توسيع املسجد . جصية
أمري املؤمنني ويف أعلى جدار البالط الغريب مكتوب أمر عبد اهللا حممد املهدي . احلرام وإحكام بنائه

  .أصلحه اهللا بتوسعة املسجد احلرام حلاج بيت اهللا وعمارته يف سنة سبع وستني ومائة

    ذكر الكعبة املعظمة الشريفة زادها اهللا تعظيماً وتكرمياً 

والكعبة مائلة يف وسط املسجد، وهي بنية مربعة ارتفاعها يف اهلواء من اجلهات الثالث مثاٍن وعشرون 
جلهة الرابعة اليت بني احلجر األسود والركن اليماين تسع وعشرون ذراعاً، وعرض صفحتها ذراعاً، ومن ا

اليت من الركن العراقي إىل احلجر األسود أربعة ومخسون شرباً وكذلك عرض الصفحة اليت تقابلها من 
ن داخل الركن اليماين إىل الركن الشامي، وعرض صفحتها اليت من الركن العراقي إىل الركن الشامي م

احلجر مثانية وأربعون شرباً، وكذلك عرض الصفحة اليت تقابلها من الركن الشامي إىل الركن العراقي، 
وأما خارج احلجر فإنه مائة وعشرون شرباً والطواف إمنا هو خارج احلجر وبناؤها باحلجر الصم السمر، 

ثر فيها األزمان وباب الكعبة وقد ألصقت بأبدع اإللصاق وأحكمه وأشده، فال تغريها األيام، وال تؤ
املعظمة يف الصفح الذي بني احلجر األسود والركن العراقي، وبينه وبني احلجر األسود عشرة أشبار، 

وارتفاع الباب عن األرض أحد عشر شرباً . وذلك املوضع هو املسمى بامللتزم، حيث يستجاب الدعاء
 وعرض احلائط الذي ينطوي عليه مخسة أشبار، ونصف شرب وسعته مثانية أشبار، وطوله ثالثة عشر شرباً

وهو مصفح بصفائح الفضة، بديع الصنعة وعضادتاه وعتبته العليا مصفحات بالفضة، وله نقارتان كبريتان 
من فضة عليهما قفل، ويفتح الباب الكرمي يف كل يوم مجعة بعد الصالة، ويفتح يف يوم مولد النيب صلى 

ة أمن يضعوا كرسياً شبه املنرب، له درج وقوائم خشب، هلا أربع بكرات اهللا عليه وسلم ورمسهم يف فتح
جيري الكرسي عليها، ويلصقونه إىل جدار الكعبة الشريفة، فيكون درجه األعلى متصالً بالعتبة الكرمية، مث 

ى يصعد كبري الشيبني وبيده املفتاح الكرمي ومعه السدنة، فيمسكون الستر املسبل على باب الكعبة املسم
بالربقع، خبالل ما يفتح رئيسهم الباب، فإذا فتحه قبل العتبة الشريفة، ودخل البيت وحده، وسد الباب، 
وأقام قدر ما يركع ركعتني، مث يدخل سائر الشيبني، ويسدون الباب أيضاً، ويركعون، مث يفتح الباب، 
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صار خاشعة وقلوب ضارعة وأيٍد ويبادر الناس بالدخول، ويف أثناء ذلك يقفون مستقبلني الباب الكرمي بأب
اللهم افتح لنا أبواب رمحتك ومغفرتك يا أرحم الرامحني وداخل : مبسوطة إىل اهللا، فإذا فتح كربوا ونادوا

الكعبة الشريفة مفروش بالرخام ازع، وحيطانه كذلك وله أعمدة ثالثة طوال مفرطة الطول من خشب 
خطاً وهي متوسطة يف الفضاء داخل الكعبة الشريفة، يقابل الساج، بني كل عمود منها وبني أالخر أربع 

األوسط منها نصف عرض الصفح الذي بني الركنني العراقي والشامي وستور الكعبة الشريفة من احلرير 
. األسود، مكتوب فيها باألبيض، وهي تألأل عليها نوراً وإشراقاً، وتكسو مجيعها من األعلى إىل األرض

 الكعبة الشريفة أن باا يفتح، واحلرم غاص بأمم ال حيصيها إال اهللا الذي خلقهم ومن عجائب اآليات يف
ورزقهم، فيدخلوا أمجعني وال تضيق عنهم، ومن عجائبها أا ال ختلو عن طائف أبداً ليالً وال اراً، ومل 

 عليها وال ومن عجائبها أن محام مكة وسواه من الطري، ال يرتل. يذكر أحد أنه رآها قط دون طائف
يعلوها يف الطريان وجتد احلمام يطري على أعلى احلرم كله فإذا حاذى الكعبة الشريفة عرج عنها إىل 

إحدى اجلهات ومل يعلها ويقال ال يرتل عليها طائر إال إذا كان به مرض فإما أن ميوت حلينه أو يربأ من 
  . والتعظيممرضه فسبحان االذي خصها بالتشريف والتكرمي وجعل هلا املهابة

ذكر امليزاب املبارك وامليزاب يف اعلى الصفح الذي على احلجر، وهو من الذهب، وسعته شرب واحد، 
وحتت امليزاب يف احلجر هو . واملوضع الذي حتت امليزاب مظنة استجابة الدعاء. وهو بارز مبقدار ذراعني

راب، متصلة برخامة خضراء قرب إسيماعيل عليه السالم، وعليه رخامة خضراء مستطيلة على شكل حم
وإىل جانبه مما يلي الركن . مستديرة، وكلتامها سعتها مقدار شرب، وكلتامها غريبة الشكل رائقة املنظر

العراقي قرب أمه هاجر عليها السالم، وعالمته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شرب ونصف وبني 
  .القربين سبعة أشبار

     ذكر احلجر األسود 

جر األسود فارتفاعه عن األرض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله، والصغري يتطاول وأما احل
إليه وهو ملصق يف الركن الذي إىل جهة املشرق، وسعته ثلثا شرب، وطوله شرب وعقد، وال يعلم قدر ما 

ن الذي كسره إ: إن القرمطي لعنه اهللا كسره وقيل: دخل منه يف الركن وفيه أربع قطع ملصقة ويقال
وجوانب احلجر . سواه، ضربه بدبوس فكسره، وتبادر الناس إىل قتله وقتل بسببه مجاعة من املغاربة

مشدودة بصفيحة من فضة، يلوح بياضها على سواد احلجر الكرمي، فتنجلي منه العيون حسناً باهراً، 
دعة فيه، وعناية ربانية به وكفى قول ولتقبيله لذة يتنعم ا الفم، ويود المثه أن ال يفارق لثمه، خاصية مو

النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه ميني اهللا يف أرضه ، نفعنا اهللا باستالمه ومصافحته، وأوفد عليه كل شيق 
ويف القطعة الصحيحة من احلجر األسود، مما يلي جانبه املوايل ليمني مستلمه، نقطة بيضاء صغرية . إليه
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فة البهية وترى الناس إذا طافوا ا يتساقط بعضهم على بعض ازدحاماً مشرقة، كأا خال يف تلك الصحي
على تقبيله فقلما يتمكن أحد من ذلك إال بعد املزامحة الشديدة، وكذلك يصنعون عند دخول احلرم، 
ومن عند احلجر األسود ابتداء الطواف وهو أول األركان اليت يلقاها الطائف، فإذا استلمه تقهقر عنه 

عل الكعبة الشريفة عن يساره، ومضى يف طوافه، مث يلقى بعده الركن العراقي، وهو إىل جهة قليالً وج
الشمال، مث يلقى الركن الشامي، وهو إىل جهة الغرب، مث يلقى الركن اليماين، وهو إىل جهة اجلنوب، 

  .مث يعود إىل احلجر األسود، وهو إىل جهة الشرق

كعبة شرفها اهللا وبني الركن العراقي موضعاً طوله اثنا عشر شرباً ذكر املقام الكرمي إعلم أن بني باب ال
وعرضه حنو النصف من ذلك، وارتفاعه حنو شربين وهو موضع املقام يف مدة إبراهيم عليه السالم مث 

صرفه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املوضع الذي هو اآلن مصلى، وبقي ذلك املوضع شبه احلوض، وإليه 
وموضع املقام الشريف . يت احلرام إذ غسل، وهو موضع مبارك يزدحم الناس للصالة فيهينصب ماء الب

يقابل ما بني الركن العراقي والباب الشريف، وهو إىل الباب أميل، وعليه قبة حتتها اشباك حديد، متجاٍف 
والشباك عن املقام الشريف قدر ما تصل أصابع اإلنسان إذا أدخل يده من ذلك الشباك إىل الصندوق، 

ويف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . مقفل ومن ورائه موضع حموز قد جعل مصلى لركعيت الطواف
" واختذوا من مقام إبراهيم مصلى : " وسلم ملا دخل املسجد أتى البيت فطاف به سبعاً، مث أتى املقام فقرأ

  .ذي هنالكوركع خلفه ركعتني وخلف املقام مصلى إمام الشافعية يف احلطيم ال

ذكر احلجر واملطاف ودور جدار احلجر تسع وعشرون خطوة، وهي أربعة وتسعون شرباً من داخل 
الدائرة، وهو بالرخام البديع ازع احملكم اإللصاق، وارتفاعه مخسة أشبار ونصف شرب، وسعته أربعة 

وبني . ة البديع اإلتقانوداخل احلجر بالط واسع مفروش بالرخام املنظم املعجز الصنع. أشبار ونصف شرب
جدار الكعبة الشريفة الذي حتت امليزاب وبني ما يقابله من جدار احلجر على خط استواء أربعون شرباً، 

وللحجر مدخالن أحدمها بينه وبني الركن العراقي، وسعته ستة أذرع، وهذا املوضع هو الذي تركته 
دخل اآلخر عند الركن الشامي، وسعته أيضاً قريش من البيت حني بنته، كما جاءت اآلثار الصحاح، وامل

ستة أذرع وبني املدخلني مثانية وأبعون شرباً وموضع الطواف مفروش باحلجارة السود حمكمة اإللصاق، 
وقد اتسعت عن البيت مبقدار تسع خطاً إال يف اجلهة اليت تقابل املقام الشريف، فإا امتدت إليه حىت 

  .طات مفروش برمل أبيض وطواف النساء يف آخر احلجارة املفروشةأحاطت به وسائر احلرم مع البال

    ذكر زمزم 

ومن . وقبة بئر زمزم تقابل احلجر األسود وبينهما أربع وعشرون خطوة واملقام الشريف عن ميني القبة
الً وداخل القبة مفروش بالرخام األبيض، وتنور البئر املباركة يف وسط القبة، مائ. ركنها إليه عشر خطاً
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ودوره أربعون . وهو من الرخام البديع اإللصاق مفروغ بالرصاص. إىل اجلدار املقابل للكعبة الشريفة
شرباً، وارتفاعه أربعة أشبار ونصف شرب، وعمق البئر إحدى عشرة قامة وهم يذكرون أن ماءها يتزايد 

ها شرب، وعمقها مثل لك، يف كل ليلة مجعة وباب القبة إىل جهة الشرق وقد استدارات بداخل سقاية سعت
وارتفاعها عن األرض حنو مخسة أشبار، متأل ماء للوضوء، وحوهلا مسطبة يقعد الناس عليها للوضوء ويلي 

وهي اآلن جيعل ا ماء . قبة زمزم قبة الشراب املنسوبة إىل العباس رضي اهللا عنه، وباا إىل جهة الشمال
ه مقبض واحد وتترك ا ليربد فيها املاء، فيشربه الناس وا زمزم يف قالل يسموا الدوارق، وكل دورق ل

اختزان املصاحف الشريفة، والكتب اليت للحرم الشريف وا خزان حتتوي على تابوت مبسوط متسع، 
فيه مصحف كرمي خبط زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، منتسخ سنة مثاين عشرة من وفاة رسول اهللا صلى اهللا 

وأهل مكة إذا أصام قحط أو شدة أخرجوا هذا املصحف الشريف، وفتحوا باب . عليه وسلم تسليماً
الكعبة، ووضعوه على العتبة الشريفة، ووضعوه يف مقام إبراهيم عليه وسلم، واجتمع الناس كاشفني 

رؤوسهم، داعني متضرعني متوسلني باملصحف العزيز واملقام الشريف، فال ينفصلون إال وقد تداركهم اهللا 
ويلي قبة العباس رضي اهللا تعاىل عنه على احنراف منها القبة املعروفة بقبة . ه، وتغمدهم بلطفهبرمحت

  .اليهودية

ذكر أبواب املسجد احلرام وما دار به من املشاهد الشريفة وأبواب املسجد احلرام شرفه اهللا تعاىل تسعة 
و مفتح على مخسة أبواب، وكان عشر باباً، وأكثرها مفتحة على أبواب كثرية، فمنها باب الصفا، وه

قدمياً يعرف بباب بين خمزوم، وهو أكرب أبواب املسجد، ومنه خيرج إىل املسعى، ويستحب للوافد على 
مكة أن يدخل املسجد احلرام شرفه اهللا من باب بين شيبة، وخيرج بعد طوافه من باب الصفا جاعالً 

ني املهدي رمحه اهللا، علماً على طريق رسول اهللا صلى اهللا طريقه بني األسطوانتني اللتني اقامهما أمري املؤمن
عليه وسلم إىل الصفا، ومنها باب أجياد األصغر مفتح على بابني ومنها باب اخلياطني مفتح على بابني 

ومنها باب العباس رضي اهللا عنه مفتح على ثالثة أبواب، ومنها باب النيب صلى اهللا عليه وسلم مفتح على 
 باب بين شيبة، وهو يف ركن اجلدار الشرقي من جهة الشمال، أمام باب الكعبة الشريفة بابني، ومنها

متياسراً، وهو مفتح على ثالثة أبواب، وهو باب بين عبد مشس، ومنه كان دخول اخللفاء، ومنها باب 
نها باب يسمى باب الرباط، ألنه يدخل منه لرباط السدرة، وم: صغري إزاء باب بين شيبة ال اسم له، وقيل

اثنان منتظمان، والثالث يف الركن الغريب من دار الندوة، ودار الندوة : الندوة ويسمى بذلك ثالثة أبواب
قد جعلت مسجداً شارعاً يف احلرم مضافاً إليه، وهي تقابل امليزاب، ومنها باب صغري لدار العجلة حمدث، 

واب احلرم، وباب إبراهيم واحد، والناس ومنها باب السدرة واحد، وباب العمرة واحد، وهو من أمجل أب
خمتلفون يف نسبته، فبعضهم ينسبه إىل إبراهيم اخلليل عليه السالم، والصحيح أنه منسوب إىل إبراهيم 
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اخلوزي من األعاجم، وباب احلزورة مفتح على بابني، وباب ثالث ينسب إليه مفتح على بابني، ويتصل 
  . من هذه األربعة املنسوبة ألجياد إىل الدقاقنيلباب الصفا ومن الناس من ينسب البابني

    

إحداهن على ركن أيب قبيس عند باب الصفا، واألخرى على ركن باب : وصوامع املسجد احلرام مخس
. بين شيبة، والثالثة على باب دار الندوة، والرابعة على ركن باب السدرة، واخلامسة على ركن أجياد

رها السلطان املعظم يوسف بن رسول ملك اليمن املعروف بامللك ومبقربة من باب العمرة مدرسة عم
املظفر اليت تنسب إليه الدراهم املظفرية باليمن، وهو كان يكسو الكعبة، إىل أن غلبه على ذلك امللك 

 وخبارج باب إبراهيم زاوية كبرية فيها دار إمام املالكية الصاحل أيب عبد اهللا حممد بن -املنصور قالوون 
رمحن املدعو خبليل وعلى باب إبراهيم قبة عظيمة مفرطة السمو، قد صنع يف داخلها من غرائب عبد ال

وبإزاء هذا الباب عن ميني الداخل إليه كان يقعد الشيخ العابد جالل . صنع اجلص ما يعجز عنه الوصف
الشيخ الصاحل الدين حممد بن أمحد األفشهري، وخارج باب إبراهيم بئر تنسب كنسبته، وعنده أيضاً دار 

ومبقربة منه رباط . دانيال العجمي الذي كانت صدقات العراق يف أيام السلطان أيب سعيد تأيت على يديه
وكان به يف ذلك العهد الشيخ . املوفق، وهو من أحسن الرباطات، سكنته أيام جماوريت مبكة املعظمة

لعصر فوجد ساجداً مستقبل الكعبة الشريفة الصاحل الطيار سعادة اجلراين، ودخل يوماً إىل بيته بعد صالة ا
ميتاً من غري مرض كان به رضي اهللا عنه وسكن به الشيخ الصاحل مشس الدين حممد الشامي حنواً من 

وسكن به الشيخ الصاحل شعيب املغريب من كبار الصاحلني دخلت عليه يوماً فلم يقع بصري . أربعني سنة
  .أستر على ما رأيت: ذلك فقال يليف بيته على شيء سوى حصري فقلت له يف 

وحول احلرم الشريف دور كثرية هلا مناظر وسطوح خيرج منها إىل سطح احلرم، وأهلها يف مشاهدة 
البيت الشريف على الدوام، ودور هلا أبواب تفضي إىل احلرم، منها دار زبيدة زوجة الرشيد أمري املؤمنني، 

ن املشاهد املقدسة مبقربة من املسجد احلرام قبة الوحي وهي وم. ومنها دار العجلة، ودار الشرايب وسواها
يف دار خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها مبقربة من باب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف البيت قبة 

صغرية حيث ولدت فاطمة عليها السالم، ومبقربة منها دار أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ويقابلها جدار 
إنه كان يسلم على النيب صلى اهللا :  مبارك بارز، طرفه من احلائط يستلمه الناس ويقالمبارك فيه حجر

يا رسول اهللا : عليه وسلم ويذكر ان النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل عن رجل فنطق ذلك احلجر، وقال
  .إنه ليس حباضر

ا ست وسبعون خطوة، ذكر الصفا واملروة ومن باب الصفا الذي هو من أبواب املسجد احلرام إىل الصف
وسعة الصفا سبع عشرة خطوة، وله اربع عشرة درجة علياهن كأا مسطبة، وبني الصفا واملروة أربعمائة 
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وثالث وتسعون خطوة، منها من الصفا إىل امليل األخضر ثالث وتسعون خطوة، ومن امليل األخضر إىل 
ىل املروة ثالمثائة ومخس وعشرون امليلني األخضرين مخس وسبعون خطوة، ومن امليلني األخضرين إ

وامليل . وللمروة مخس درجات، وهي ذات قوس واحد كبري وسعة املروة سبع عشرة خطوة. خطوة
األخضر هو سارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة اليت على الركن الشرقي من احلرم عن يسار الساعي 

باب علي من أبواب احلرم، أحدمها يف جدار إىل املروة، وامليالن األخضران مها ساريتان خضراوان إزاء 
احلرم عن يسار اخلارج من الباب، واألخرى تقابلها، وبني امليل األخضر وامليلني األخضرين يكون الرمل 

ذاهباً وعائداً، وبني الصفا واملروة مسيل فيه سوق عظيمة، يباع فيها احلبوب واللحم والتمر والسمن 
ني الصفا واملروة ال يكادون خيلصون الزدحام الناس على حوانيت والساعون ب. وسواها من الفواكه

الباعة، وليس مبكة سوق منتظمة سوى هذه إال البزازون والعطارون عند باب شيبة وبني الصفا واملروة 
وهي اآلن رباط يقطنه ااورون عمره امللك الناصر رمحه اهللا، وبىن أيضاً دار . دار العباس رضي اهللا عنه

يما بني الصفا واملروة سنة مثان وعشرين، وجعل هلا بابني أحدمها يف السوق املذكور واآلخر يف وضوء ف
وعليها ربع يسكنه خدامها، وتوىل بناء ذلك األمري عالء الدين بن هالل، وعن ميني املروة دار . العطارين

  .أمري مكة سيف الدين عطيفة بن أيب مني وسنذكره

ة مكة خارجة باب املعلى، ويعرف ذلك املوضع باحلجون وإياه عىن احلارث ذكر اجلبانة املباركة وجبان
  : ابن مضاض اجلرمهي بقوله

 رامكة سولم يسمر بم أنيس  كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

    

  صروف الليالي والجدود العواثر  اادنأبا فنحن كنا أهله بلى

وذه اجلبانة مدفن اجلم الغفري من الصحابة والتابعني والعلماء والصاحلني واألولياء، إال أن مشاهدهم 
دثرت، وذهب عن أهل مكة علمها فال يعرف منها إال القليل، فمن املعروف منها قرب أم املرمنني، ووزير 

لهم ما عدا إبراهيم، وجدة سيد املرسلني خدجية بنت خويلد أم أوالد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ك
ومبقربة منه قرب . السبطني الكرميني صلوات اهللا وسالمه على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليهم أمجعني

اخلليفة أمري املؤمنني أيب جعفر املنصور عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهم 
وكان به بنية هدمها أهل .  اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهماأمجعني، وفيها املوضع الذي صلب فيه عبد

الطائف غرية منهم ملا كان يلحق حجاجهم املبري ، من اللعن وعن ميني مستقبل اجلبانة مسجد خراب، 
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يقال إنه املسجد الذي بايعت اجلن فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذه اجلبانة طريق الصاعد 
  .لذاهب إىل الطائف وإىل العراقإىل عرفات وطريق ا

  ذكر بعض المشاهد خارج مكة

إن احلجون هو اجلبل املطل على اجلبانة ومنها احملصب، وهو : فمنها احلجون وقد ذكرناه، ويقال أيضاً
أيضاً األبطح، وهو يلي اجلبانة املذكورة، وفيه خيف بين كنانة الذي نزل به رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ذو الطوى وهو واٍد يهبط على قبور املهاجرين اليت باحلصحاص دون ثنية كداء، وخيرج منه وسلم، ومنها 
وكان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه إذا قدم مكة شرفها . إىل األعالم املوضوعة حجزاً بني احلل واحلرام

 عليه وسلم فعل اهللا تعاىل يبيت بذي طوى مث يعتسل منه ويغدو إىل مكة، ويذكر أن رسول اهللا صلى اهللا
، وهي بأعلى مكة، ومنها دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "بضم الكاف " ومنها ثنية كدي . ذلك

، ويقال هلا الثنية البيضاء، وهي بأسفل مكة، "بفتح الكاف " ومنها ثنية كداء . يف حجة الوداع إىل مكة
ويف مضيقها كوم حجارة . بني جبيلنيومنها خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الوداع، وهي 

وبني . إنه قرب أيب هلب وزوجه محالة احلطب: ويقال. موضوع على الطريق، وكل من مير به يرمجه حبجر
هذه الثنية وبني مكة بسيط سهل يرتله الركب إذا صدروا عن مىن، ومبقربة من هذا املوضع على حنو ميل 

 على الطريق كأنه مصطبة يعلوه حجر آخر، كان فيه من مكة شرفها اهللا مسجد بإزائه حجر موضوع
. إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قعد بذلك املوضع مسترحياً عند جميئه من عمرته: يقال. نقش فدثر رمسه

ومنها التنعيم، وهو على فرسخ من مكة، ومنه يعتمر أهل مكة، وهو . فيتربك الناس بتقبيله ويستندون إليه
، ومنه اعتمرت أم املرمنني عائشة رضي اهللا عنها حني بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه أدىن احلل إىل احلرام

وبنيت هنالك . وسلم يف حجة الوداع مع أخيها عبد الرمحن رضي اهللا عنه، وأمره أن يعمرها من التنعيم
والناس وطريق التنعيم طريق فسيح، . مساجد ثالثة على الطريق تنسب كلها إىل عائشة رضي اهللا عنها

ويف هذا . ألن من املعتمرين من ميشي فيه حافياً. يتحرون كنسه يف كل يوم رغبة يف األجر والثواب
الطريق اآلبار العذبة اليت تسمى الشبيكة، ومنها الزاهر، وهو على حنو ميلني من مكة، على طريق التنعيم، 

  .وهو موضع على جانيب الطريق فيه أثر دور وبساتني وأسواق

نب الطريق دكان مستطيل تصف عليه كيزان الشرب وأواين الوضوء، ميألها خدمي ذلك املوضع وعلى جا
واخلدمي من الفقراء ااورين وأهل اخلري يعينونه على ذلك ملا فيه . من آبار الزاهر، وهي بعيدة القعر جداً

  .من املرفقة للمعتمرين من الغسل والشرب والوضوء، وذو طوى يتصل بالزاهر

  الجبال المطيفة بمكةذكر 
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فمنها جبل أيب قبيس وهو يف جهة اجلنوب والشسرق من مكة حرسها اهللا، وهو أحد األخشبني، وأدىن 
وكان امللك . وبأعاله مسجد وأثر رباط وعمارة. اجلبال من مكة شرفها اهللا، ويقابل ركن احلجر األسود

ومنه يظهر حسن مكة . شريف، وعلى مجيع البلدوهو مطل على احلرم ال. الظاهر رمحه اهللا أراد أن يعمره
ويذكر أن جبل أيب قبيس هو أول جبل خلقه اهللا، وفيه . شرفها اهللا ومجال احلرم واتساعه والكعبة املعظمة

وكانت قريش تسمية األمني ألنه أدى احلجر الذي استودع فيه إىل اخلليل . استودع احلجر زمان الطوفان
ويف جبل أيب قبيس موضع موقف النيب صلى اهللا . إن قرب آدم عليه السالم به: لويقا. إبراهيم عليه السالم

ومنها قعيقان، وهو أحد األخشبني، ومنها اجلبل األمحر، وهو يف جهة . عليه وسلم حني انشق له القمر
الشمال من مكة شرفها اهللا، ومنها اخلندمة وهو جبل عند الشعبني املعروفني بأجياد األكرب وأجياد 

ألصغر، ومنها جبل الطري وهو على أربعة عن جهيت طريق التنعيم، يقال إا اجلبال اليت وضع عليها ا
اخلليل عليه السالم أجزاء الطري مث دعاها حسبما نص اهللا يف كتابه العزيز، عليه أعالم من حجارة، ومنها 

وهو مشرف على مىن، جبل حراء، وهو يف الشمال من مكة شرفها اهللا تعاىل على حنو فرسخ منها، 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعبد فيه كثرياً قبل املبعث، وفيه أتاه . ذاهب يف اهلواء عايل القنة

احلق من ربه وبدأ الوحي، وهو الذي اهتز حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه 
وروي أن العشرة .  فيكمن كان معه يومئذإثبت فما عليك إال نيب وصديق وشهيد ، واختلف: وسلم

  .كانوا معه

وقد روي أيضاً أن جبل ثبري اهتز حتته أيضاً، ومنها جبل ثور، وهو على قدر فرسخ من مكة شرفها اهللا 
تعاىل على طريق اليمن، وفيه الغار الذي أوى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني خروجه مهاجراً 

: ذكر األزرقي يف كتابه. عه الصديق رضي اهللا عنه، حسبما ورد يف الكتاب العزيزمن مكة شرفها اهللا، وم

إيلّ يا حممد إيلّ إيلّ، فقد أويت قبلك : أن اجلبل املذكور نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
سجت فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغار واطمأن به وصاحبه الصديق معه، ن. سبعني نبياً

العنكبوت من حينها على باب الغار، وصنعت احلمامة عشاً وفرخت فيه بإذن اهللا تعاىل، فانتهى 
املشركون ومعهم قصاص األثر إىل الغار، فقالوا ها هنا انقطع األثر ورأوا العنكبوت قد نسج على فم 

ل اهللا لو جلوا علينا يا رسو: فقال الصديق. ما دخل أحد هنا، وانصرفوا: الغار واحلمام مفرخة، فقالوا
وأشار بيده املباركة إىل اجلانب اآلخر ومل يكن فيه باب فانفتح فيه باب . كنا خنرج من هنا: منه، قال

  .بقدرة امللك الوهاب 

والناس يقصدون زيارة هذا الغار املبارك، فريومون دخوله من الباب الذي دخل منه النيب صلى اهللا عليه 
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من يتأتى له، ومنهم من ال يتأتى له وينشب فيه، حىت يتناول باجلذب العنيف، فمنهم . وسلم تربكاً بذلك
إنه من كان لرشده دخله، ومن كان : وأهل تلك البالد يقولون. ومن الناس من يصلي أمامه وال يدخله

أخربين بعض : قال ابن جزي. وهلذا يتحاماه كثري من الناس ألنه خمجل فاضح. لزينة مل يقدر على دخوله
ياخنا احلجاج األكياس أن سبب صعوبة الدخول إليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي يدخل منه أش

فمن دخل من ذلك الشق منبطحاً على وجهه وصل راسه إىل ذلك احلجر، فلم . حجراً كبرياً معترضاً
ذي ينشب وال فذلك هو ال. ميكنه التوجل، وال ميكنه أن ينطوي إىل العلو، ووجهه وصدره يليان األرض

خيلص إال بعد اجلهد واجلذب إىل خارج ومن دخل منه مستلقياً على ظهره أمكنه، ألنه إذا وصل رأسه 
إىل احلجر املعترض رفع رأسه، واستوى قاعداً، فكان ظهره مستنداً إىل احلجر املعترض وأوسطه يف الشق 

  .ورجاله من خارج الغار مث يقوم قائماً بداخل الغار

    حكاية 

أحدمها الفقيه املكرم أبو حممد عبد اهللا بن فرحان األفريقي : ا اتفق ذا اجلبل لصاحبني من أصحايبومم
التوزري، واآلخر أبو العباس أمحد األندلسي الوادي آشي، أما قصدا الغار يف حني جماورما مبكة 

. با دليالً عارفاً بطريقه؛ فتاهاشرفها اهللا تعاىل يف سنة مثان وعشرين وسبعمائة، وذهبا منفردين، مل يستصح

وضال طريق الغار وسلكا طريقاً سواها منقطعة، وذلك يف أوان اشتداد احلر ومحى القيظ، فلما نفد ما 
كان عندمها من املاء، ومها مل يصال إىل الغار، أخذا يف الرجوع إىل مكة شرفها اهللا تعاىل، فوجدا طريقاً 

شتد ما احلر، وأجهدمها العطش، وعاينا اهلالك، وعجز الفقيه أبو فاتبعاه وكان يفضي إىل جبل آخر، وا
وكان فيه . حممد عبد اهللا بن فرحان عن املشي مجلة، والقى بنفسه إىل األرض، وجنا األندلسي بنفسه

فضل قوة، ومل يزل يسلك تلك اجلبال حىت أفضى به الطريق إىل أجياد، فدخل إىل مكة شرفها اهللا تعاىل، 
اعلمين ذه احلادثة ومبا كان من أمر عبد اهللا التورزي وانقطاعه يف اجلبل، وكان يف ذلك يف وقصدين، و
ولعبد اهللا املذكور ابن عم امسه حسن، وهو من سكان وادي خنلة، وكان إذ ذاك مبكة، . آخر النهار

الرمحن املعروف فأعلمته مبا جرى على ابن عمه، وقصدت الشيخ الصاحل اإلمام أبا عبد اهللا حممد بن عبد 
خبليل إمام أملالكية نفع اهللا به، فأعلمته خبربه، فبعث جبماعة من أهل مكة عارفني بتلك اجلبال والشعاب 

يف طلبه، وكان من أمر عبد اهللا التوزري أنه ملا فارقه رفيقه، جلأ إىل حجر كبري، فاستظل بظله، وأقام على 
فلما انصرم النهار، واتى الليل، . وق رأسه، وتنتظر موتههذه احلالة من اجلهد والعطش، والغربان تطري ف

وجد يف نفسه قوة وأنعشه برد الليل، فقام عند الصباح على قدميه ونزل من اجلبل إىل بطن واد حجبت 
فلما رآها . اجلبال عنه الشمس، فلم يزل ماشياً إىل أن بدأت له دابة فقصد قصدها، فوجد خيمة للعرب

تطع النهوض، فرأته صاحبة اخليمة، وكان زوجها قد ذهب إىل ورد املاء فسقته ما وقع إىل األرض ومل يس
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كان عندها من املاء فلم يرو، وجاء زوجها فسقاه قربة ماء فلم يرو، وأركبه محاراً له، وقدم به مكة 
  .فوصلها عند صالة العصر من الثاين متغرياً كأنه قام من قرب

  ذكر أميري مكة

أسد الدين رميثة وسيف الدين :  عهد دخويل إليها للشريفني األجلني األخوينوكانت إمارة مكة يف
ورميثة أكربمها سناً، ولكنه كان يقدم . عطيفة أبين األمري أيب مني بن أيب سعد بن علي بن قتادة احلسنيني

العهد، اسم عطيفة يف الدعاء له مبكة، لعدله ولرميثة من األوالد أمحد وعجالن، وهو أمري مكة يف هذا 
ودار عطيفة عن ميني املروة، ودار . ولعطيفة من األوالد حممد ومبارك ومسعود. وتقيه وسند وأم قاسم

أخيه رميثة برباط الشرايب عند باب بين شيبة، وتضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند صالة 
  .املغرب من كل يوم

  ذكر أهل مكة وفضائلهم

    

وألهل مكة األفعال اجلميلة واملكارم التامة واألخالق احلسنة واإليثار إىل الضعفاء واملنقطعني وحسن 
ومن مكارمهم أم مىت صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء املنقطعني ااورين، . اجلوار للغرباء

طعني يكونون باألفران، حيث وأكثر املساكني املنق. ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق، مث يطعمهم
فإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله إىل مرتله فيتبعه املساكني فيعطي لكل واحد منهم . يطبخ الناس أخبازهم

ما قسم له، وال يردهم خائبني، ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلك 
: صغار يقعدون بالسوق، ومع كل واحد منهم قفتانومن أفعاهلم احلسنة أن األيتام ال. من غري ضجر

كربى وصغرى وهم يسمون القفة مكتالً فيأيت الرجل من أهل مكة إىل السوق، فيشتري احلبوب واللحم 
واخلضر، ويعطي ذلك الصيب فيجعل احلبوب يف إحدى قفتيه، واللحم واخلضر يف األخرى، ويوصل ذلك 

يذهب الرجل إىل طوافه وحاجته، فال يذكر أن أحداً من الصبيان إىل دار الرجل ليهيأ له طعامه منها، و
. وهلم على ذلك أجرة معلومة من فلوس. خان األمانة يف ذلك قط، بل يؤدي ما محل على ما أمت الوجوه

. وأهل مكة هلم ظرف ونظافة يف املالبس وأكثر لباسهم البياض فترى ثيام أبداً ناصعة ساطعة

ونساء مكة فائقات .  ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدان األراك األخضرويستعملون الطيب كثرياً
وهن يكثرن التطيب، حىت إن إحداهن لتبيت طاوية . احلسن بارعات اجلمال ذوات صالح وعفاف

وهن يقصدن الطواف بالبيت يف كل ليلة مجعة، فيأتني يف أحسن زي وتغلب على . وتشتري بقوا طيباً
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وألهل مكة عوائد حسنة . تذهب املرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذهاا عبقاًاحلرم رائحة طيبهن، و
  .وغريه سنذكرها إن شاء اهللا تعاىل إذا فرغنا من ذكر فضائلها وجماوريها

  ذكر قاضي مكة وخطيبها

  وإمام الموسم وعلمائها وصلحائها 

يي الدين الطربي، وهو فاضل كثري قاضي مكة العامل الصاحل العابد جنم الدين حممد بن إمام العامل حم
الصدقات واملواساة للمجاورين، حسن األخالق كثري الطواف واملشاهدة للكعبة الشريفة، يطعم الطعام 

الكثري يف املواسم املعظمة، وخصوصاً يف مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه يطعم فيه شرفاء مكة 
وكان سلطان مصر امللك الناصر رمحه اهللا . ومجيع ااورينوكرباءها وفقراءها وخدام احلرم الشريف 

وولده شهاب الدين فاضل، وهو اآلن . يعظمه كثرياً، ومجيع صدقاته وصدقات أمرائه جترى على يديه
وخطيب مكة اإلمام مبقام إبراهيم عليه السالم الفصيح املصقع وحيد عصره اء . قاضي مكة شرفها اهللا

وذكر يل أنه ينشئ لكل . د اخلطباء الذين ليس باملعمورة مثلهم بالغة وحسن بيانالدين الطربي، وهو أح
وإمام املوسم وإمام املالكية باحلرم الشريف هو الشيخ الفقيه العامل . مجعة خطبة مث ال يكررها فيما بعد

رمحن، وهو املشتهر الصاحل اخلاشع الشهري أبو عبد اهللا حممد ابن الفقيه اإلمام الصاحل الورع أيب زيد عبد ال
وأهله من بالد اجلريد من إفريقية، ويعرفون ا ببين حيون من كبارها، . خبليل نفع اهللا به وأمتع ببقائه

ومولده ومولد أبيه مبكة شرفها اهللا، وهو أحد الكبار من أهل مكة، بل واحدها وقطبها بإمجاع الطوائف 
مي النفس حسن األخالق كثري الشفقة، ال يرد من مستغرق العبادة يف مجيع أوقاته، حيي كر. على ذلك
  .سأله خائباً

     حكاية مباركة 

رأيت أيام جماوريت مبكة شرفها اهللا، وأنا إذ ذاك ساكن منها باملدرسة املظفرية، والنيب صلى اهللا عليه وسلم 
الكعبة يف النوم، وهو قاعد مبجلس التدريس يف املدرسة املذكورة جبانب الشباك الذي تشاهد منه 

الشريفة، والناس يبايعونه، فكنت أرى الشيخ أبا عبد اهللا املدعو خبليل قد دخل وقعد القرفصاء بني يدي 
أبايعك على : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجعل يده يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال

 وكان ذلك آخر كالمه، فكنت أعجب كذا وكذا، وعدد أشياء منها، وأن ال أرد من بييت مسكيناً خائباً،
من قوله، وأقول يف نفسي كيف يقول هذا ويقدر عليه، مع كثرة فقراء مكة واليمن والزيالعة والعراق 

وكنت أراه حني ذلك البساً جبة بيضاء قصرية من ثياب القطن املدعوة . والعجم ومصر والشام
ح غدوت عليه وأعلمته برؤياي فسر ا كان يلبسها يف بعض األوقات، فلما صليت الصب. بالقفطان
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وما رأيته بعد ذلك يرد . وبكى، وقال يل تلك اجلبة أهداها بعض الصاحلني جلدي، فأنا ألبسها تربكاً
وكان يأمر خدامه خيبزون اخلبز ويطبخون الطعام ويأتون به إيل بعد صالة العصر من كل . سائالً خائباً

.  مرة واحدة بعد العصر، ويقتصرون عليها إىل مثل ذلك الوقتوأهل مكة ال يأكلون يف اليوم إال. يوم

. ولذلك صحت أبدام، وقلت فيهم األمراض والعاهات. ومن أراد األكل يف سائر النهار أكل التمر

وتزوجها بعده . وكان الشيخ خليل متزوجاً بنت القاضي جنم الدين الطربي، فشك يف طالقها وفارقها
وأقامت عنده أعواماً وسافر ا إىل . يري من كبار ااورين، وهو من صعيد مصرالفقيه شهاب الدين النو

املدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فحنث يف ميني بالطالق، ففارقها على ضنانته ا، وراجعها 
حلنفية ومن أعالم مكة إمام الشافعية شهاب الدين بن الربهان، ومنهم إمام ا. الفقيه خليل بعد سنني عدة

وهو أكرم فقهاء . شهاب الدين أمحد بن علي من كبار أئمة مكة وفضالئها، يطعم ااورين وأبناء السبيل
وأمراء األتراك يعظمونه . ويدان يف كل سنة أربعني ألف درهم ومخسني ألفاً، فيؤديها اهللا عنه. مكة

ل حممد بن عثمان البغدادي األصل ومنهم إمام احلنابلة احملدث الفاض. وحيسنون الظن به، ألنه إمامهم
وهو نائب القاضي جنم الدين، واحملتسب بعد قتل تقي الدين املصري، والناس يهابونه . املكي املولد

  .لسطوته

فاتفق يف بعض . حكاية كان تقي الدين املصري حمتسباً مبكة، وكان له دخول فيما يعنيه وفيما ال يعنيه
فأمر بقطع يده فقال له .  ذوي الدعارة مبكة قد سرق بعض احلجاجالسنني أن أتى أمري احلاج بصيب من

فاستنقذوه منهم وخلصوه، فأمر . إن مل تقطعها حبضرتك، وإال غلب أهل مكة خدامك عليه: تقي الدين
ومل يزل يتربص به الدوائر، وال قدرة له عليه ألن له . وحقدها لتقي الدين. بقطع يده يف حضرته فقطعت

ين رميثة وعطيفة واحلسب عندهم أن يعطي أحدهم هدية من عمامة أو شاشية مبحضر حسباً من األمري
فأقام تقي . الناس تكون جواراً ملن أعطيته، وال تزول حرمتها، معه حىت يريد الرحلة والتحول عن مكة

 .الدين مبكة أعواماً، مث عزم على الرحلة، وودع األمريين، وطاف طواف الوداع، وخرج من باب الصفا

فانتهره تقي الدين . فلقيه صاحبه األقطع وتشكى له ضعف حاله، وطلب منه ما يستعني به على حاجته
ومنهم الفقيه . وزجره، فاستل خنجراً له يعرف عندهم باجلنبية، وضربه ضربة واحدة كان فيها حتفه

ين ومنهم الفقيه الصاحل زين الدين الطربي، شقيق جنم الدين املذكور من أهل الفضل واإلحسان للمجاور
وكان ينوب عن القاضي جنم الدين بعد وفاة الفقيه حممد . املبارك حممد بن فهد القرشي، من فضالء مكة

رأيته يوماً يتوضأ . بن عثمان احلنبلي، ومنهم العدل الصاحل حممد بن الربهان زاهد ورع مبتلى بالوسواس
ه أعاد مسحه مرات، مث مل يقنعه ذلك فغطس من بركة املدرسة املظفرية، فيغسل ويكرر، وملا مسح رأس
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نويت نويت، فيصلي من : وكان إذا أراد الصالة رمبا صلى اإلمام الشافعي، وهو يقول. رأسه يف الربكة
  .غريه وكان كثري الطواف واالعتمار والذكر

  ذكر المجاورين بمكة

    

 اهللا بن أسعد اليمين الشافعي الشهري فمنهم اإلمام العامل الصاحل الصويف احملقق العابد عفيف الدين عبد
باليافعي، كثري الطواف آناء الليل وأطراف النهار وكان إذا طاف من الليل يصعد إىل سطح املدرسة 

املظفرية فيقعد مشاهداً للكعبة الشريفة، إىل أن يغلبه النوم فيجعل حتت رأسه حجراً، أو ينام يسرياً، مث 
وكان متزوجاً ببنت الفقيه العابد شهاب الدين . اف حىت يصلي الصبحجيدد الوضوء ويعود حلاله من الطو

فال تزال تشكو إىل أبيها حاهلا فيأمرها بالصرب، فأقامت معه على ذلك . بن برهان، وكانت صغرية السن
، كان قاضياً ببالد الصعيد فانقطع إىل اهللا تعاىل. ومنهم الصاحل العابد جنم الدين األصفوين. سنني مث فارقته

مرتني يف اليوم اعتماداً : وكان يعتمر يف كل يوم من التنعيم، ويعتمر يف رمضان. وجاور باحلرم الشريف
ومنهم " . عمرة يف رمضان تعدل حجة معي :" على ما يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

دماء ااورين، تويف مبكة، الشيخ الصاحل العابد مشس الدين حممد احلليب، كثري الطواف والتالوة من ق
. ومنهم الصاحل أبو بكر الشريازي املعروف بالصامت، كثري الطواف، أقام مبكة أعواماً ال يتكلم فيها

والشيخ الصاحل برهان الدين العجمي . ومنهم الصاحل خضر العجمي، كثري الصوم والتالوة والطواف
 الناس ويذكرهم بلسان فصيح وقلب خاشع الواعظ، كان ينصب له كرسي جتاه الكعبة الشريفة فيعظ

والصاحل اود برهان الدين إبراهيم املصري مقرىء جميد ساكن رباط السدرة، . يأخذ مبجامع القلوب
والصاحل . ويقصده أهل مصر والشام بصدقام، ويعلم األيتام كتاب اهللا تعاىل، ويقوم مبؤم ويكسوهم

موال الطائلة، حيمل إليه من بلده املال الكثري يف كل سنة، فيبتاع العابد عز الدين الواسطي من أصحاب األ
احلبوب والتمر، ويفرقها على الضعفاء واملساكني، ويتوىل محلها إىل بيوم بنفسه، ومل يزل ذلك دأبه إىل 

والفقيه الصاحل الزاهد أبو احلسن علي بن رزق اهللا األجنري من أهل قطر طنجة من كبار . أن تويف
ومىت أتى إىل بلدنا طنجة . كانت بينه وبني والدي صحبة قدمية. ني جاور مبكة سنني وا وفاتهالصاحل

وكان له بيت باملدرسة املظفرية يعلم العلم فيها اراً ويأوي بالليل إىل مسكنه برباط ربيع، . نزل عندنا
ا الصاحلون وأهل ديار وهو من أحسن الرباطات مبكة، بداخله بئر عذبة ال متاثلها بئر مبكة، وسكا

ومن . احلجاز يعظمون هذا الرباط تعظيماً شديداً وينذرون له النذور، وأهل الطائف يأتونه بالفواكه
عادام أن كل من له بستان من النخيل والعنب والفرسك وهو اخلوخ والتني وهو يسمونه اخلمط خيرج 
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ومن مل يف . سرية ما بني مكة والطائف يومانويوصلون ذلك إليه على مجاهلم وم. منه العشر هلذا الرباط
  .بذلك نقصت فواكهه يف السنة اآلتية وأصابتها اجلوائح

حكاية يف فضيلة أيت يوماً غلمان األمري أيب مني صاحب مكة إىل هذا الرباط ودخلوا خبيل األمري وسقوها 
نفسها األرض برؤوسها من تلك البئر، فلما عادوا باخليل إىل مرابطها أصابتها األوجاع وضربت بأ

واتصل اخلرب باألمري أيب مني، فأتى باب الرباط بنفسه، واعتذر إىل املساكني الساكنني به، . وأرجلها
واستصحب واحداً منهم فمسح على بطون الدواب بيده فأراقت ما كان يف أجوافها من ذلك املاء 

هم الصاحل املبارك أبو العباس الغماري من ومن. وبرئت مما أصاا، ومل يتعرضوا بعدها للرباط إال باخلري
ومنهم الصاحل أبو يعقوب يوسف بن . وسكن رباط ربيع، ووفاته مبكة. أصحاب أيب احلسن بن رزق اهللا

ومنهم الصاحل السابح . بادية سبتة، كان خدمياً للشيخني املذكورين، فلما توفيا صار شيخ الرباط بعدمها
  .ومنهم الشيخ سعيد اهلندي شيخ رباط كاللة. لتلمساينالسالك أبو احلسن علي بن فرغوس ا

    حكاية 

فسجنه األمري عطيفة، . كان الشيخ سعيد قد قصد ملك اهلند حممد شاه، فأعطاه ماالً عظيماً قدم به مكة
وطلبه بأداء املال، فامتنع فعذّب بعصر رجليه، فأعطى مخسة وعشرين ألف درهم نقرة، وعاد إىل بالد 

. ه ا، ونزل بدار األمري سيف الدين غدا ابن هبة اهللا بن عيسى بن مهنا أمري عرب الشامورأيت. اهلند

فأعطى ملك اهلند للشيخ سعيد مجلة . وكان غدا ساكناً ببالد اهلند متزوجاً بأخت ملكها، وسيذكر أمره
ض ناسه، مال، وتوجه صحبة حاج يعرف بوشل من ناس األمري غدا، وجهه األمري املذكور ليأتيه ببع

ووجه معه أمواالً وحتفاً منها اخللعة اليت خلعها عليه ملك اهلند ليلة زفافه بأخته، وهي من احلرير األزرق 
مزركشة بالذهب، ومرصعة باجلوهر، حبيث ال يظهر لوا لغلبة اجلوهر عليها، وبعث معها مخسني ألف 

. اشتريا سلعاً مبا عندمها من األموالفسافر الشيخ سعيد صحبة وشل، و. درهم ليشتري له اخليل العتاق

فلما وصال جزيرة سقطرة املنسوب إليها الصرب السقطري، خرج عليهما لصوص اهلند يف مراكب كثرية 
وكان وشل رامياً فقتل منهم مجاعة، مث تغلب السراق . فقاتلوهم قتاالً شديداً، مات فيه من الفريقني مجلة

وأخذوا ما كان عندهم، وتركوا هلم مركبهم بآلة سفره . د ذلكعليهم وطعنوا وشال طعنة مات منها بع
وعادة هؤالء السراق أم ال يقتلون أحداً إال حني القتال وال . فذهبوا إىل عدن، ومات ا وشل. وزاده

. وال يأخذون املماليك ألم من جنسهم. يغرقونه، وإمنا يأخذون ماله وبتركونه يذهب مبركبه حيث شاء

سعيد قد مسع من ملك اهلند أنه يريد إظهار الدعوة العباسية ببلده، كمثل ما فعله ملوك اهلند وكان احلاج 
بفتح الالم األوىل وإسكان الثانية وكسر امليم وشني " ممن تقدمه، مثل السلطان مشس الدين للمش وامسه 

. الدين بلنيومثل السلطان جالل الدين فريوز شاه، والسلطان غياث . ، وولده ناصر الدين"معجم



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  92  

فلما تويف وشل قصد الشيخ سعيد إىل اخلليفة أيب العباس ابن اخلليفة . وكانت اخللع تأيت إليهم من بغداد
فاستصحب . فكتب له كتاباً خبطه بالنيابة عنه ببالد اهلند. أيب الربيع سليمان العباسي مبصر، وأعلمه باألمر

فلما وصل . ث خلع سوداً، وركب البحر إىل اهلندالشيخ سعيد الكتاب وذهب إىل اليمن واشترى ا ثال
كنبايت، وهي على مسرية أربعني يوماً من دهلي حاضرة ملك اهلند، كتب صاحب اخلرب إىل امللك يعلمه 

فلما قرب من . فورد األمر ببعثه إىل احلضرة مكرماً. بقدوم الشيخ سعيد، وأن معه أمر اخلليفة وكتابه
فتلقاه وعانقه ودفع له األمر، .  والفقهاء لتلقيه، مث خرج هو بنفسه لتلقيهاحلضرة بعث األمراء والقضاة

فقبله ووضعه على رأسه، ودفع له الصندوق الذي فيه اخللع فاحتمله امللك على كاهله خطوات ولبس 
إحدى اخللع وكسا األخرى األمري غياث الدين حممد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز ابن اخلليفة 

  .نتصر العباسي، وكان مقيماً عنده، وسيذكر خربهامل

    

. وكسا اخللعة الثالثة األمري قبوله امللقب بامللك الكبري، وهو الذي يقوم على رأسه ويشرد عنه الذباب

وأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيد ومن معه، وأركبه على الفيل، ودخل املدينة كذلك، والسلطان 
واملدينة قد زينت بأنواع . ه ومشاله األمريان اللذان كسامها اخللعتني العباسيتنيأمامه على فرسه، وعن ميين

كل قبة منها أربع طبقات، يف كل طبقة طائفة من املغنني . الزينة وصنع ا إحدى عشرة قبة من اخلشب
وأسفلها والقبة مزينة بثياب احلرير املذهب أعالها . رجاالً ونساء، والراقصات، وكلهم مماليك السلطان

وداخلها وخارجها، ويف وسطها ثالثة أحواض من جلود اجلواميس مملوءة ماء قد حلّ فيه اجلالب، يشربه 
وكل من يشرب منه يعطى بعد ذلك مخس عشرة ورقة من أوراق . كل وارد وصادر، ال مينع منه أحد

تقمع عنه الصفراء وضم التنبول والفوفل والنورة، فيأكلها فتطيب نكهته وتزيد يف محرة وجهه ولثاته و
وملا ركب الشيخ سعيد على الفيل فرشت له ثياب احلرير بني يدي الفيل يطأ عليها . ما أكل من الطعام

ومجيع . وبعث له أمواالً طائلة. وأنزل بدار تقرب من دار امللك. الفيل من باب املدينة إىل دار السلطان
ني يدي الفيل ال تعود إىل السلطان بل يأخذها أهل الطرب األثواب املعلقة املفروشة بالقباب واملوضوعة ب

وهكذا فعلهم من قدم السلطان من . وأهل الصناعات الذين يصنعون القباب، وخدام األحواض وغريهم
وأمر امللك بكتاب اخلليفة أن يقرأ على املنرب بني اخلطبتني يف كل يوم مجعة، وأقام الشيخ سعيداً . سفر

فوصل كنبايت، وأقام ا حىت تيسرت أسباب حركته يف . لك هدايا إىل اخلليفةشهراً مث بعث معه امل
وكان ملك اهلند قد بعث أيضاً من عنده رسوالً إىل اخلليفة وهو الشيخ رجب الربقعي، أحد . البحر

شيوخ الصوفية، وأصله من مدينة القرم من صحراء قفجق، وبعث معه هدايا للخليفة منها حجر ياقوت 
وكتب له يطلب منه أن يعقد له النيابة عنه ببالد اهلند والسند، ويبعث له سواه . سون ألف دينارقيمته مخ
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وكان للشيخ رجب أخ بديار مصر . هكذا نص عليه كتابه اعتقاداً منه يف اخلالفة وحسن نية. من يظهر
قبل اهلدية إال فلما وصل رجب إىل اخلليفة أىب أن يقرأ الكتاب وي. يدعى باألمري سيف الدين الكاشف

فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع احلجر فباعه . مبحضر امللك الصاحل إمساعيل بن امللك الناصر
وحضر بني يدي امللك الصاحل، ودفع له الكتاب، . واشترى بثمنه، وهو ثالمثائة ألف درهم، أربعة أحجار

  .ك اهلند مبا طلبواتفقوا على أن يكتب ملل. وأحد األحجار، ودفع سائرها ألمرائه

فوجهوا الشهود إىل اخلليفة وأشهد على نفسه أنه قدمه نائباً عنه ببالد اهلند وما يليها، وبعث امللك الصاحل 
رسوالً من قبله، وهو شيخ الشيوخ مبصر ركن الدين العجمي، ومعه الشيخ رجب ومجاعة من الصوفية، 

فأكرم مثواهم، . ذ قطب الدين متتهن طوران شاهوركبوا حبر فارس من األبلة إىل هرمز، وسلطاا يومئ
وجهز هلم مركباً إىل بالد اهلند فوصلوا مدينة كنبايت والشيخ سعيد ا وأمريها يومئذ مقبول التلتكي، 

. أحد خواص ملك اهلند فاجتمع الشيخ رجب ذا األمري وقال له أن الشيخ سعيد إمنا جاءكم بالتزوير

فقال له . راها بعدن، فينبغي أن تثقفوه وتبعثوه إىل خوند عامل وهو السلطانواخللع اليت ساقها إمنا اشت
ولكين أبعثه معك لريى فيه السلطان . الشيخ سعيد معظم عند السلطان فما يفعل به هذا إال بأمره: األمري
وكتب األمري بذلك كله إىل السلطان، وكتب به أيضاً صاحب األخبار فوقع يف نفس السلطان . رأيه
ري، وانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على رؤوس األشهاد، بعد ما صدر من السلطان تغ

للشيخ سعيد من اإلكرام ما صدر، فمنع رجب من الدخول عليه، وزاد إكرام الشيخ سعيد، وملا دخل 
د وبقي الشيخ سعي. شيخ الشيوخ على السلطان قام إليه وعانقه وأكرمه وكان مىت دخل عليه يقوم إليه

وكان مبكة أيام جماوريت ا حسن . وا تركته سنة مثان وأربعني. املذكور بأرض اهلند معظماً مكرماً
وكان قبل ذلك صحيح العقل خدمياً لويل اهللا تعاىل جنم . املغريب انون، وأمره غريب وشأنه عجيب

  .الدين األصبهاين أيام حياته

    حكاية 

يل، وكان يرى يف طوافه بالليل فقرياً، يكثر الطواف، وال يراه كان حسن انون كثري الطواف بالل
إن أمك تبكي عليك، وهي مشتاقة إىل : فلقيه ذلك الفقري ليلة، وسأله عن حاله، وقال يا حسن. بالنهار

. نعم، ولكين ال قدرة يل على ذلك: رؤيتك، وكانت من إماء اهللا الصاحلات، أفتحب أن تراها قال له

 فلما كانت الليلة املقبلة، وهي ليلة اجلمعة، - ها هنا يف الليلة املقبلة إن شاء اهللا تعاىل جنتمع: فقال له
فأمره أن يسد .  فطافا بالبيت ما شاء اهللا، مث خرج، وهو يف أثره، إىل باب املعلى-وجده حيث واعده 

ففتح . ا هو هذاه: قال. أتعرف بلدك ؟ قال نعم: بعد ساعة: مث قال. عينيه وميسك بثوبه ففعل ذلك
عينيه، فإذا به على دار أمه، فدخل عليها، ومل يعلمها بشيء مما جرى، وأقام عندها نصف شهر، وأظن 
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يا سيدي، : كيف أنت ؟ فقال: مث خرج إىل اجلبانة، فوجد الفقري صاحبه، فقال له. أن بلده مدينة أسفي 
 وغبت عنه هذه األيام، وأحب أن إين اشتقت إىل رؤية الشيخ جنم الدين؛ وكنت خرجت على عاديت،

فلما وافاه ا، أمره أن يفعل كفعله يف مكة شرفها اهللا، من . نعم، وواعده اجلبانة ليالً: فقال له. تردين إليه
وأوصاه أن ال حيدث جنم الدين . تغميض عينيه واإلمساك بذيله ففعل ذلك، فإذا به يف مكة شرفها اهللا

أين كنت يا حسن يف غيبتك ؟ : ه فلما دخل على جنم الدين، قال لهبشيء مما جرى، وال حيدث به غري
. أرين الرجل، فأيت معه ليالً، وأتى الرجل على عادته: فقال. فعزم عليه، فأخربه باحلكاية. فأىب أن خيربه

. فسمعه الرجل فضربه بيده على فمه وقال اسكت اسكتك اهللا. يا سيدي هو هذا: فلما مر ما قال له

انه، وذهب عقله، وبقي باحلرم موهلاً يطوف بالليل والنهار من غري وضوء وال صالة، والناس فخرس لس
يتربكون به ويكسونه، وإذا جاع خرج إىل السوق اليت بني الصفا واملروة، فيقصد حانوتاً من احلوانيت، 

لربكة والنماء يف فيأكل منها ما أحب، ال يصده أحد وال مينعه بل يسر كل من أكل له شيئاً، وتظهر له ا
ومىت أتى السوق تطاول أهلها بأعناقهم إليه، كل منهم حيرص على أن يأكل من عنده، ملا . بيعه ورحبه

ومل يزل دأبه كذلك إىل سنة مثاٍن . كذلك فعله مع السقائني، مىت أحب أن يشرب. جربوه من بركته
يار مصر، فانقطع خربه نفع اهللا وعشرين، فحج فيها األمري سيف الدين يلملك، فاستصحبه معه إىل د

  .تعاىل به

  ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتهم

وصالته خلف املقام . فمن عادام أن يصلي أول األئمة إمام الشافعية، وهو املقدم من قبل أويل األمر
. ة على مذهبهومجهور الناس مبك. الكرمي، مقام إبراهيم اخلليل عليه السالم يف حطيم له هنالك بديع

واحلطيم خشبتان موصول ما بينها بأذرع شبه السلم، تقابلهما خشبتان على صفتهما، وقد عقدت على 
. أرجل جمصصة، وعرض على أعلى اخلشب خشبة أخرى فيها خطاطيف حديد يعلق فيها قناديل زجاج

ين، ويصلي إمام احلنبلية معه فإذا صلى اإلمام الشافعي صلى بعده إمام املالكية يف حمراب قبالة الركن اليما
يف وقت واحد مقابالً ما بني احلجر األسود والركن اليماين، مث يصلي إمام احلنفية قبال امليزاب املكرم 

وترتيبهم هكذا يف الصلوات األربع، . حتت حطيم له هنالك، ويوضع بني يدي األئمة يف حماربيهم الشمع
احد، كل إمام يصلي بطائفته، ويدخل على الناس من ذلك وأما صالة املغرب فإم يصلوا يف وقت و

وتراهم مصيخني كل . سهو ختليط، فرمبا ركع املالكي بركوع الشافعي وسجد احلنفي بسجود احلنبلي
  .واحد إىل صوت املؤذن الذي يسمع طائفته لئال يدخل عليه السهو

  ذكر عاداتهم في الخطبة وصالة الجمعة
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 أن يلصق املنرب املبارك إىل صفح الكعبة الشريفة، فيما بني احلجر األسود والركن وعادم يف يوم اجلمعة
فإذا خرج اخلطيب، أقبل البساً ثوب سواد، معتماً بعمامة . العراقي، ويكون اخلطيب مستقبالً املقام الكرمي

و يتهادى وعليه الوقار والسكينة، وه. كل ذلك من كسوة امللك الناصر. سوداء، وعليه طيلسان أسود
بني رايتني سوداوين، ميسكهما رجالن من املؤذنني، وبني يديه أحد القومه، يف يده الفرقعة، وهي عود يف 
طرفه جلد رقيق مفتول، ينفضه يف اهلواء فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل احلرم وخارجه، فيكون 

ل احلجر األسود ويدعو عنده، مث وال يزال كذلك إىل أن يقرب من املنرب فيقب. إعالماً خبروج اخلطيب
يقصد املنرب، واملؤذن الزمزمي، وهو رئيس املؤذنني بني يديه، البساً السواد وعلى عاتقه السيف ممسكاً له 

فإذا صعد أول درج من درج املنرب قلده املؤذن السيف، فيضرب . بيده، وتركز الرايتان عن جانيب املنرب
 احلاضرين، مث يضرب يف الدرج الثاين ضربة، مث يف الثالث بنصل السيف ضربة يف الدرج يسمع ا

مث . فإذا استوى يف عليا الدرجات ضرب ضربة رابعة، ووقف داعياً بدعاء خفي، مستقبل الكعبة.أخرى
ويؤذن املؤذنون يف أعلى قبة زمزم يف . يقبل على الناس فيسلم عن ميينه ومشاله، ويرد عليه الناس، مث يقعد

 فرغ األذان، خطب اخلطيب خطبة يكثر ا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا. حني واحد
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ما طاف ذا البيت طائف، ويشري بأصبعه إىل : ويقول يف أثنائها

ن ويترضى عن اخللفاء األربعة وع. اللهم صل على حممد وآل حممد ما وقف بعرفة واقف: البيت الكرمي
مث . سائر الصحابة وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم وسبطيه وأمهما وخدجية جدما، على مجيعهم السالم

يدعو للملك الناصر، مث للسلطان ااهد نور الدين علي ابن امللك املؤيد داود ابن امللك املظفر يوسف بن 
 عطيفة، وهو أصغر األخوين، سيف الدين. علي بن رسول، مث للسيدين الشريفني احلسنيني أمريي مكة

وقد دعا لسلطان . ويقدم امسه لعدله، وأسد الدين رميثة، ابين أيب مني بن أيب سعيد بن علي بن قتادة
فلما فرغ من خطبته وانصرف، والرايتان عن ميينه ومشاله والفرقعة أمامه إشعاراً . العراق مرة، مث قطع ذلك

  .نه الكرميبانقضاء الصالة، مث يعاد املنرب إىل مكا

  ذكر عاداتهم في استهالل الشهور

وعادم يف ذلك أن يأيت أمري مكة يف أول يوم من الشهر، وقواده حيفون به، وهو البس البياض معتم 
متقلد سيفاً وعليه السكينة والوقار، فيصلي عند املقام الكبري ركعتني، مث يقبل احلجر، ويسرع يف طواف 

ويقصد احلجر لتقبيله، . فعند ما يكمل األمري شوطاً واحداً. أعلى قبة زمزمورئيس املؤذنني على . اسبوع 
يندفع رئيس املؤذنني بالدعاء له، والتهنئة بدخول الشهر، رافعاً بذلك صوته، مث يذكر شعراً يف مدحه 
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ع فإذا فرغ منها ركع عند امللتزم ركعتني، مث رك. ويفعل به هكذا يف السبعة أشواط. ومدح سلفه الكرمي
  .ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفراً وإذا قدم من سفر أيضاً. خلف املقام أيضاً ركعتني، مث انصرف

  ذكر عادتهم في شهر رجب

وإذا هل هالل رجب أمر أمري مكة بضرب الطبول والبوقات اشعاراً بدخول الشهر، مث خيرج يف أول يوم 
تيب عجيب، وكلهم باألسلحة، يلعبون بني يديه، ومعه أهل مكة فرساناً ورجاالً، على تر. منه راكباً

والفرسان جيولون وجيرون، والرجال يتواثبون ويرمون حبرام إىل اهلواء، ويلقفوا، واألمري رميثة واألمري 
عطيفة معهما أوالدمها وقوادمها مثل حممد بن إبراهيم، وعلي وأمحد ابين صبيح، وعلي بن يوسف وشداد 

. منصور بن عمر وموسى املزرق، وغريهم من كبار أوالد احلسن ووجوه القوادبن عمر وعامر الشرق و

ويسريون حىت ينتهوا إىل امليقات، مث . وبني أيديهم الرايات والطبول والدبادب، وعليهم السكينة والوقار
يأخذون يف الرجوع على معهود ترتيبهم إىل املسجد احلرام، فيطوف األمري بالبيت، واملؤذن الزمزمي 

بأعلى قبة زمزم يدعو له عند كل شوط، على ما ذكرناه من عادته، فإذا طاف صلى ركعتني عند امللتزم، 
وصلى عند املقام ومتسح به، وخرج إىل املسعى فسعى راكباً والقواد حيفون به، واحلرابة بني يديه، مث يسري 

  . ويتنافسون يف ذلكوهذا اليوم عندهم عيد من األعياد يلبسون فيه أحسن الثياب. إىل مرتله

  ذكر عمرة رجب

    

وأوقات الشهر كله . وأهل مكة حيتفلون لعمرة رجب االحتفال الذي ال يعهد مثله، وهي متصلة ليالً اراً
فإم يستعدون هلا قبل . معمورة بالعبادة، وخصوصاً أول يوم منه، ويوم مخسة عشر، والسابع والعشرين

بع والعشرين منه، وشوارع مكة قد غصت باهلوادج عليها كساء احلرير شاهدم يف ليلة السا. ذلك بأيام
والكتان الرفيع، كل واحد يفعل بقدر استطاعته، واجلمال مزينة مقلدة بقالئد احلرير، وأستار اهلوادج 

وخيرجون إىل ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك . ضافية تكاد متس األرض فهي كالقباب املضروبة
النريان مشعلة جبنبيت الطريق، والشمع واملشاعل أمام اهلوادج، واجلبال جتيب بصداها إهالل اهلوادج، و

املهللني، فترق النفوس، وتنهمل الدموع، فإذا قضوا العمرة، وطافوا بالبيت، خرجوا إىل السعي بني الصفا 
 هوادجهن، واملروة بعد مضي شيء من الليل، واملسعى متقد السرج غاص بالناس، والساعيات على

وهم يسمون هذه العمرة بالعمرة األكمية، ألم حيرمون ا من أكمة مسجد . واملسجد احلرام يتألأل نوراً
واألصل يف . عائشة رضي اهللا عنها مبقدار غلوة، على مقربة من املسجد املنسوب إىل علي رضي اهللا عنه
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من بناء الكعبة املقدسة خرج ماشياً حافياً هذه العمرة أن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما ملا فرغ 
معتمراً، ومعه أهل مكة وذلك يف اليوم السابع والعشرين من رجب، وانتهى إىل األكمة فأحرم منها، 

فبقيت تلك العمرة سنة . وجعل طريقه على ثنية احلجون إىل املعلى، من حيث دخل املسلمون يوم الفتح
د عبد اهللا مذكوراً أهدى فيه بدناً كبرية، وأهدى أشراف مكة عند أهل مكة إىل هذا العهد، وكان عه

وأقاموا أياماً يطعمون ويطعمون شكراً هللا على ما وهبهم من التيسري واملعونة يف . وأهل االستطاعة منهم
مث ملا قتل ابن الزبري نقض . بناء بيته الكرمي، على الصفة اليت كانت عليها يف أيام اخلليل صلوات اهللا عليه

احلجاج الكعبة، وردها إىل بنائها يف عهد قريش وكانوا قد اقتصروا يف بنائها، وأبقاها رسول اهللا صلى 
مث أراد اخلليفة أبو جعفر املنصور أن يعيدها إىل بناء . اهللا عليه وسلم على ذلك، حلدثان عهدهم بالكفر
 ال جتعل البيت ملعبة للملوك، مىت أراد يا أمري املؤمنني،: ابن الزبري، فنهاه مالك رمحه اهللا عن ذلك، وقال

فتركه على حاله سداً للذريعة وأهل البالد املوالية ملكة، مثل جبيله وزهران وغامد، . أحدهم أن يغري فعل
يبادرون حلضور عمرة رجب وجيلبون إىل مكة احلبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز، 

عمم املرافق، ولوال أهل هذه البالد لكان أهل مكة يف شظف فترخص األسعار مبكة ويرغد عيش أهلها وت
ويذكر أم مىت أقاموا ببالدهم، ومل يأتوا ذه املرية أجدبت بالدهم ووقع املوت يف . من العيش
فهم إذا حان وقت . ومىت أوصلوا املرية أخصبت بالدهم وظهرت فيها الربكة ومنت أمواهلم. مواشيهم

وهذا من لطائف صنع اهللا تعاىل وعنايته . ، اجتمعت نساؤهم فأخرجنهممريم وأدركهم كسل عنها
ببلده األمني وبالد السرو اليت يسكنها جبيله وزهران وغامد وسواهم من القبائل خمصبة كثرية األعناب 

وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون . وافرة الغالت، وأهلها فصحاء األلسن، هلم صدق نية وحسن اعتقاد
وتدمع العيون اجلامدة، : ئذين جبوارها، متعلقني بأستارها، داعني بأدعية يتصدع لرقتها القلوبعليها، ال

وال يتمكن لغريهم الطواف معهم، وال استالم . فترى الناس حوهلم باسطي أيديهم مؤمنني على أدعيتهم
ت اعراب الطريق وإذا وردوا مكة هاب. وهم شجعان أجناد، ولباسهم اجللود. احلجر، لتزامحهم على ذلك

وذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . مقدمهم، وجتنبوا اعتراضهم، ومن صحبهم من الزوار محد صحبتهم
وكفاهم شرفاً دخوهلم يف عموم قوله . علموهم الصالة يعلموكم الدعاء: ذكرهم، وأثىن عليهم خرياً وقال

ر أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان وذك" . اإلميان ميان واحلكمة ميانية " صلى اهللا عليه وسلم 
زامحوهم : وشأم عجيب كله، وقد جاء يف أثر. يتحرى وقت طوافهم ويدخل يف مجلتهم تربكاً بدعائهم

  .يف الطواف، فإن الرمحة تنصب عليهم صباً

  ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان
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درون فيها إىل أعمال الرب من الطواف والصالة مجاعات وهذه الليلة من الليايل املعظمة عند أهل مكة، يبا
ويوقدون السرج واملصابيح . وجيتمعون يف املسجد احلرام مجاعة، لكل مجاعة إمام. وأفذاذاً واالعتمار

ويقابل ذلك ضوء القمر فتتألأل األرض والسماء نوراً ويصلون مائة ركعة، يقرأون يف كل . واملشاعل
إلخالص، يكرروا عشراً وبعض الناس يصلون يف احلجر منفردين، وبعضهم ركعة بأم القرآن وسورة ا

  .يطوفون بالبيت الشريف، وبعضهم قد خرجوا لالعتمار

  ذكر عادتهم في شهر رمضان المعظم

ويقع االحتفال باملسجد احلرام، من . وإذا أهل هالل رمضان تضرب الطبول والدبادب عند أمري مكة
وتتفرق األئمة . مع واملشاعل، حىت يتألأل احلرم نوراً، ويسطع جة وإشراقاًجتديد احلصر، وتكثري الش

وهم الشافعية واحلنبلية واحلنفية والزيدية، وأما املالكية فيجتمعون على أربعة من القراء، يتناوبون . فرقاً
، فريتج املسجد القراءة ويوقدون الشمع وال تبقى يف احلرم زاوية وال ناحية إال وفيها قارئ يصلي جبماعة

ومن الناس من يقتصر على الطواف . ألصوات القراء، وترق النفوس وحتضر القلوب ومل األعني
والشافعية أكثر األئمة اجتهاداً، وعادام أم إذا أكملوا التراويح املعتادة، وهي . والصالة يف احلجر منفرداً

ع ضربت الفرقعة اليت ذكرنا أا تكون بني فإذا فرغ من األسبو. عشرون ركعة، يطوف إمامهم ومجاعته
مث يصلي ركعتني، مث يطوف أسبوعاً . يدي اخلطيب يوم اجلمعة، كان ذلك إعالماً بالعودة إىل الصالة

وسائر األئمة ال يزيدون . مث يصلون الشفع والوتر، وينصرفون. هكذا إىل أن يتم عشرين ركعة أخرى
ر يتوىل املؤذن الزمزمي التسحري يف الصومعة اليت بالركن الشرقي وإذا كان وقت السحو. على العادة شيئاً

فإذا تكلم أحد . من احلرم، فيقوم داعياً ومذكراً وحمرضاً على السحور، وهكذا يفعلون يف سائر الصوامع
منهم أجابه صاحبه، وقد نصبت يف أعلى كل صومعة خشبة على رأسها عود معترض، قد علق فيه 

بريان يوقدان، فإذا قرب الفجر وقع اإليذان بالقطع مرة بعد مرة، وحط القنديالن، قنديالن من الزجاج ك
فمن بعدت داره حبيث ال . ولديار مكة شرفها اهللا سطوح. وأجاب بعضهم بعضاً. وابتدأ املؤذنون باألذان

 وتر من ويف ليلة. حىت إذا مل يبصرها أقلع عن األكل. يسمع األذان يبصر القنديلني املذكورين فيتسحر
ويكون الذي . ليايل العشر األواخر من رمضان خيتمون القرآن وحيضر اخلتم القاضي والفقهاء والكرباء

فإذا . فإذا ختم، نصب له منرب مزين باحلرير، وأوقد الشمع، وخطب. خيتم ا أحد أبناء كرباء أهل مكة
ة واحلالوات وكذلك يصنعون يف فرغ من خطبته استدعى أبوه الناس إىل مرتله فأطعمهم األطعمة الكثري

واحتفاهلم هلا أعظم من احتفاهلم . واعظم من تلك الليايل عندهم ليلة سبع وعشرين. مجيع ليايل الوتر
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وتقام إزاء حطيم الشافعية خشب عظام، . وخيتم ا القرآن العظيم خلف املقام الكرمي. لسائر الليايل
عل ثالث طبقات، وعليها الشمع وقنديل الزجاج، فيكاد توصل باحلطيم، وتعرض بينها ألواح طوال، وجت

. يغشى األبصار شعاع األنوار، ويتقدم اإلمام، فيصلي فريضة العشاء اآلخرة، مث يبتدئ قراءة سورة القدر

وإليها يكون انتهاء قراءة األئمة يف الليلة اليت قبلها ويف تلك الساعة ميسك مجيع األئمة عن التراويح 
املقام، وحيضروا متربكني، فيختم اإلمام يف تسليمتني، مث يقوم خطيباً مستقبل املقام، فإذا تعظيماً خلتمة 

مث يكون اخلتم ليلة تسع وعشرين يف املقام املالكي . فرغ من ذلك عاد األئمة إىل صالم، وانفض اجلميع
  .يف منظر خمتصر وعن املباهاة مرته موقر فيختم وخيطب

  ذكر عادتهم في شوال

    

وعادم يف شوال، وهو مفتتح أشهر احلج املعلومات، أن يوقدوا املشاعل ليلة استهالله، ويسرجون 
وتوقد السرج يف الصوامع من مجيع . املصابيح والشمع، على حنو فعلهم يف ليلة سبع وعشرين من رمضان

 ليلتهم تلك يف جهاا، ويوقد سطح احلرم كله وسطح املسجد الذي بأعلى أيب قبيس، ويقيم املؤذنون
ليل وتكبري وتسبيح، والناس ما بني طواف وصالة وذكر ودعاء فإذا صلوا صالة الصبح أخذوا يف أهبة 

العيد، ولبسوا أحسن ثيام، وبادروا ألخذ جمالسهم باحلرم الشريف، به يصلون صالة العيد، ألنه ال 
حون باب الكعبة املقدسة، ويقعد ويكون أول من يبكر إىل املسجد الشيبيون فيفت. موضع أفضل منه

كبريهم يف عتبتها، وسائرهم بني يديه، إىل أن يأيت أمري مكة فيتلقونه، ويطوف بالبيت أسبوعاً، واملؤذن 
الزمزمي فوق سطح قبة زمزم على العادة، رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له وألخيه كما ذكر، مث يأيت 

الفرقعة أمامه، وهو البس السواد، فيصلي خلف املقام الكرمي، مث يصعد اخلطيب بني الرايتني السوداوين، و
مث إذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم على بعض بالسالم واملصافحة واالستغفار، . املنرب وخيطب خطبة بليغة

ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلوا أفواجاً، مث خيرجون إىل مقربة باب املعلى، تربكاً مبن فيها من 
  .صحابة وصدور السلف مث ينصرفونال

  ذكر إحرام الكعبة

ويف اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمر أستار الكعبة، زادها اهللا تعظيماً، إىل حنو ارتفاع 
ويسمون ذلك إحرام الكعبة وهو يوم . قامة ونصف من جهاا األربع صوناً هلا من األيدي أن تنتهبها

  . وال تفتح الكعبة املقدسة من ذلك اليوم حىت تنقضي الوقفة بعرفة.مشهود باحلرم الشريف



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  100  

  ذكر شعائر الحج وأعماله

    

وإذا كان يف أول يوم شهر ذي احلجة، تضرب الطبول والدبادب يف أوقات الصلوات بكرة وعشية، 
ابع من ذي فإذا كان اليوم الس. وال تزال كذلك إىل يوم الصعود إىل عرفات. إشعارها باملوسم املبارك

احلجة خطب اخلطيب إثر صالة الظهر خطبة بليغة، يعلم الناس فيها مناسكهم، ويعلمهم بيوم الوقفة، فإذا 
وأمراء مصر والشام والعراق وأهل العلم يبتيون تلك الليلة . كان اليوم الثاين بكر الناس بالصعود إىل مىن

ولكن الفضل يف ذلك ألهل . راق يف إيقاد الشمعمبىن وتقع املباهاة واملفاخرة بني أهل مصر والشام والع
فيمرون يف طريقهم بوادي . فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من مىن بعد صالة الصبح إىل عرفة. الشام دائماً

ووادي حمسر هو احلد ما بني مزدلفة ومىن، ومزدلفة بسيط من األرض . حمسر، ويهرولون، وذلك سنة
وصهاريج للماء، مما بنته زبيدة ابنة جعفر بن أيب جعفر املنصور زوجة فسيح بني جبلني، وحوهلا مصانع 

. وبني مىن وعرفة مخسة أميال، وكذلك بني مىن ومكة أيضاً مخسة أميال. أمري املؤمنني هارون الرشيد

ولعرفة ثالثة أمساء وهي، عرفة ومجع واملشعر احلرام، وعرفات بسيط من األرض فسيح أفيح، حتدق به 
ويف آخر بسيط عرفات جبل الرمحة، وفيه املوقف، وفيما حوله، والعلمان قبله بنحو ميل، . ةجبال كثري

ومبقربة منهما مما يلي عرفة بطن عرنة الذي أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم . ومها احلد ما بني احلل واحلرم
فإن . وط الشمسباالرتفاع عنه، وجيب التحفظ منه، وجيب أيضاً اإلمساك عن النفور حىت يتمكن سق

اجلمالني رمبا استحثوا كثرياً من الناس، وحذروهم الزحام يف النفر، واستدرجوهم إىل أن يصلوا م بطن 
وجبل الرمحة الذي ذكرناه قائم وسط بسيط مجع منقطع عن اجلبال، وهو من . عرنة، فيبطل حجهم

هللا عنهما، ويف وسطها مسجد ويف أعاله قبة تنسب إىل أم سلمة رضي ا. حجارة منقطع بعضها عن بعض
يتزاحم الناس للصالة فيه، وحوله سطح فسيح يشرف على بسيط عرفات، ويف قبليه جدار فيه حماريب 
منصوبة يصلي فيه الناس، ويف أٍسفل هذا اجلبل عن يسار املستقبل للكعبة دار عتيقة البناء تنسب إىل آدم 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم عندها، وحول ذلك عليه السالم، وعن يسارها الصخرات اليت كان موقفف
صهاريج وجبات للماء، ومبقربة منه املوضع الذي يقف يف اإلمام وخيطب وجيمع بني الظهر والعصر، وعن 
يسار العلمني للمستقبل أيضاً وادي األراك وبه أراك اخضر ميتد يف األرض امتداداً طويالً، وإذا حان وقت 

ي بيده، ونزل عن موقفه، فدفع الناس بالنفر دفعة ترتج هلا األرض، وترجف النفر أشار اإلمام املالك
فياله موقفاً كرمياً ومشهداً عظيماً ترجو النفوس حسن عقباه، وتطمح اآلمال إىل نفحات رمحاه، . اجلبال

وكانت وقفيت األوىل يوم اخلميس سنة ست وعشرين، وأمري الركب . وجعلنا اهللا ممن خصه فيه برضاه
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وحجت يف تلك السنة ابنة امللك الناصر وهي زوجة . ري يومئذ أرغون الدوادار نائب امللك الناصراملص
وحجت فيها زوجة امللك الناصر واملسماة باخلونده، وهي بنت السلطان .أيب بكر ابن أرغون املذكور

 وقع النفر بعد وملا. املعظم حممد أوزبك ملك السرا وخوارزم، وأمري الركب الشامي سيف الدين اجلوبان
غروب الشمس، وصلنا مزدلفة عند العشاء اآلخرة، فصلينا ا املغرب والعشاء مجعاً بينهما حسبما جرت 

وملا صلينا الصبح مبزدلفة غدونا منها إىل مىن بعد الوقوف والدعاء . سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ومن مزدلفة . يه تقع اهلرولة حىت خيرج عنهومزدلفة كلها موقف إال وادي حمسر، فف. باملشعر احلرام

واألمر . ومنهم من يلقطها حول مسجد اخليف. يستصحب أكثر الناس حصيات اجلمار، وذلك مستحب
وملا انتهى الناس إىل مىن بادروا لرمي مجرة العقبة، مث حنروا وذحبوا، مث حلقوا وحلوا من . يف ذلك واسع

 طواف االفاضة ورمي هذه اجلمرة عند طلوع الشمس من يوم كل شيء إال النساء والطيب حىت يطوفوا
ومنهم من أقام إىل اليوم . ملا رموها توجه أكثر الناس بعد أن ذحبوا وحلقوا إىل طواف اإلفاضة. النحر
ويف اليوم الثاين رمى الناس عند زوال الشمس باجلمرة األوىل سبع حصيات، وبالوسطى كذلك، . الثاين

وملا كان اليوم الثالث تعجل . ني اجلمرتني اقتداء بفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمووقفوا للدعاء ات
وكثري منهم أقام اليوم . الناس االحندار إىل مكة شرفها اهللا، بعد أن كمل هلم رمي تسع وأربعني حصاة

  .الثالث بعد يوم النحر حىت رمي سبعني حصاة

  ذكر كسوة الكعبة

    

ويف يوم النحر بعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب املصري إىل البيت الكرمي، فوضعت يف سطحه، 
وهي كسوة سوداء . فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون يف إسباهلا على الكعبة الشريفة

 الكعبة البيت احلرام جعل اهللا" حالكة من احلرير مبطنة بالكتان ويف أعالها طراز مكتوب فيه بالبياض 
ويف سائر جهاا طراز مكتوب بالبياض فيها آيات من القرآن، وعليها نور الئح مشرق من . اآلية" قياماً 

وامللك الناصر هو الذي يتوىل كسوة الكعبة . وملا كيست مشرت أذياهلا صوناً من أيدي الناس. سوادها
املؤذنني والفراشني والقومة، وما حيتاج له احلرم الكرمية، ويبعث مرتبات القاضي واخلطيب واألئمة و

ويف هذه األيام تفتح الكعبة الشريفة يف كل يوم للعراقيني . الشريف من الشمع والزيت يف كل سنة
واخلراسانني وسواهم ممن يصل مع الركب العراقي، وهم يقيمون مبكة بعد سفر الركبني الشامي واملصري 

ولقد شاهدم يطوفون باحلرم ليالً، فمن لقوه . دقات على ااورين وغريهمأربعة أيام، فيكثرون فيها الص
يف احلرم من ااورين أو املكيني أعطوه الفضة والثياب، وكذلك يعطون للمشاهدين الكعبة الشريفة، 
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ان وملا قدمت معهم من العراق سنة مث. ورمبا وجدوا إنساناً نائماً فجعلوا يف فيه الذهب والفضة حىت يفيق
وعشرين فعلوا من ذلك كثرياً، وأكثروا الصدقة حىت رخص سوم الذهب مبكة، وانتهى صرف املثقال إىل 

ويف هذه السنة ذكر اسم السلطان أيب السعيد . مثانية عشر درمهاً نقرة، لكثرة ما تصدقوا به من الذهب
  .ملك العراق على املنرب وقبة زمزم

  لىذكر االنفصال عن مكة شرفها اهللا تعا

ويف املويف عشرين لذي احلجة خرجت من مكة صحبة أمري ركب العراق البهلوان حممد احلويح حباءين 
وكان يلي إمارة احلاج بعد موت الشيخ شهاب الدين قلندر، وكان . مهملني، وهو من أهل املوصل

وملا . لندريةشهاب الدين سخياً فاضالً عظيم احلرمة عند سلطانه، حيلق حليته وحاجبيه على طريقة الق
خرجت من مكة شرفها اهللا تعاىل يف صحبة األمري البهلوان املذكور اكترى يل شقة حمارة إىل بغداد، ودفع 

وخرجنا بعد طواف الوداع إىل بطن مر ، يف مجع من العراقيني . إجارا من ماله، وأنزلين يف جواره
 م األرض موجاً، ويسريون سري السحاب واخلراسانيني والفارسيني واألعاجم، ال حيصى عديدهم متوج

فمن خرج عن الركب حلاجة، ومل تكن له عالمة يستدل ا على موضعه، ضل عنه لكثرة . املتراكم
ويف هذا الركب نواضح كثرية ألبناء السبيل يستقون منها املاء، ومجال لرفع الراد للصدقة ورفع . الناس

ا نزل الركب طبخ الطعام يف قدور حناس عظيمة تسمى وإذ. األدوية واألشربة والسكر ملن يصيبه مرض
ويف الركب مجلة من اجلمال حيمل عليها من ال قدرة . الدسوت، وأطعم منها أبناء السبيل ومن ال زاد معه

كرم اهللا هذه الكنية : قال ابن جزي. كل ذلك من صدقات السلطان أيب سعيد ومكارمه. له على املشي
 الكرم، وحسبك مبوالنا حبر املكارم ورافع رايات اجلود الذي هو آية الندى الشريفة، فما أعجب أمرها يف

والفضل أمري املسلمني أيب سعيد ابن موالنا قامع الكفار واآلخذ لإلسالم بالثار أمري املسلمني يوسف قدس 
  .اهللا أرواحهم الكرمية وأبقى امللك يف عقبهم الطاهر إىل يوم الدين

    

ق احلافلة واملرافق العظيمة وأنواع األطعمة والفواكه وهم يسريون بالليل ويوقدون ويف هذا الركب األسوا
املشاعل أمام القطار واحملارات، فترى األرض تألأل نوراً والليل قد عاد اراً ساطعاً مث رحلنا من بطن مر 

 ونزلنا يف بدر إىل عسفان مث إىل خليص، مث رحلنا أربع مراحل، ونزلنا وادي السمك، مث رحلنا مخساً،
إحدامها بعد الصبح واألخرى بالعشي، مث رحلنا من بدر فرتلنا الصفراء، : وهذه املراحل ثنتان يف اليوم

مث رحلنا فوصلنا إىل طيبة مدينة رسول . وأقمنا ا يوماً مسترحيني، ومنها إىل املدينة الشريفة مسرية ثالث
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثانياً، وأقمنا باملدينة كرمها اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحصلت لنا زيارة رسول
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اهللا تعاىل ستة أيام، واستصحبنا منها املاء ملسرية ثالث، ورحلنا عنها فرتلنا يف الثالثة بوادي العروس، 
فتزودنا منه املاء من حسيات حيفرون عليها يف األرض، فينبطون ماء عذباً معيناً، مث رحلنا من وادي 

خلنا أرض جند، وهو بسيط من األرض على مد البصر، فتنسمنا نسيمه الطيب األرج، ونزلنا العروس ود
بعد أربع مراحل على ماء يعرف بالعسيلة مث رحلنا عنه ونزلنا ماء يعرف بالنقرة، فيه آثار مصانع 

عته زبيدة كالصهاريج العظيمة، مث رحلنا إىل ماء يعرف بالقارورة، وهي مصانع مملوءة مباء املطر مما صن
ابنة جعفر رمحها اهللا ونفعها وهذا املوضع هو وسط أرض جند فسيح طيب النسيم صحيح اهلواء نقي 

التربة معتدل يف كل فصل، مث رحلنا من القاروروة ونزلنا باحلاجز، وفيه مصانع للماء، ورمبا جفت فحفر 
 فيه شبه حصن مسكون وماؤها مث رحلنا ونزلنا مسرية، وهي أرض غائرة يف بسيط. عن املاء يف اجلفار

كثري يف آبار، إال أنه زعاق ويأيت عرب تلك األرض بالغنم والسمن واللنب فيبيعون ذلك من احلجاج 
بالثياب اخلام، وال يبيعون بسوى ذلك مث رحلنا ونزلنا باجلبل املخروق، وهو يف بيداء من األرض، ويف 

ادي الكروش وال ماء به مث اسرينا ليالً وصبحنا حصن أعاله ثقب نافذة خترقه الريح مث رحلنا منه إىل و
فيد وهو حصن كبري يف بسيط من األرض يدور به سور وعليه ربض، وساكنوه عرب يتعيشون مع احلاج 

وهنالك يترك احلجاج بعض أزوادهم حني وصوهلم من العراق إىل مكة شرفها اهللا . يف البيع والتجارة
 الطريق من مكة إىل بغداد، ومنه إىل الكوفة مسرية اثين عشر يوماً تعاىل، فإذا عادوا وجدوه وهو نصف

يف طريق سهل به املياه يف املصانع، ومن عادة الركب أن يدخلوا هذا املوضع على تعبئته وأهبة للحرب، 
ارهاباً للعرب ااتمعني هنالك، وقطعاً ألطناعهم عن الركب وهنالك لقينا أمريي العرب، ومها فياض 

، ومها ابنا األمري مهنا بن عيسى، ومعهما من خيل "بكسر احلاء وامهاله وياء آخر احلروف " وامسه وحيار 
العرب ورجاهلم من ال حيصون كثرة فظهر منهما احملافظة على احلاج والرحال واحلوطة هلم، وأتى العرب 

األجفر، ويشتهر باسم باجلمال والغنم وأشترى منهم الناس ما قدروا عليه، مث رحلنا وزلنا املوضع 
مجيل وبثينة مث رحلنا ونزلنا البيداء، مث نزلنا زرود، وهي بسيط من األرض فيه رمال منهالة وبه : العاشقني

دور صغار، قد أدوارها شبه احلصن، وهنالك آبار ماء ليست بالعذبة مث رحلنا ونزلنا الثعلبية، وهلا حصن 
  .به من ماء املطر ما يعم الركبخرب بإزائه مصنع هائل يرتل إليه يف درج، و

    

ومن هذا املوضع إىل . وجيتمع من العرب ذا املوضع مجع عظيم فيبيعون اجلمال والغنم والسمن واللنب
الكوفة ثالث مراحل مث رحلنا فرتلنا بربكة املرجوم، وهو مشهد على الطريق عليه كوم عظيم من 

م كان رافضياً، فسافر مع الركب يريد احلج، فوقعت حجارة، وكل من مر به رمجه ويذكر أن هذا املرجو
وذا املوضع بيوت . بينه وبني أهل السنة من األتراك مشاجرة، فسب بعض الصحابة،فقتلوه باحلجارة
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كثرية للعرب، ويقصدون الركب بالسمن واللنب وسوى ذلك، وبه مصنع كبري يعم مجيع الركب مما بنته 
ع أو بركة أو بئر ذا الطريق اليت بني مكة وبغداد، فهي من كرمي آثارها زبيدة رمحة اهللا عليها، وكل مصن
ولوال عنايتها ذا الطريق ما سلكها أحد، مث رحلنا ونزلنا موضعاً . جزاها اهللا خرياً، ووىف هلا أجرها

وا يعرف باملشقوق، فيه مصنعان ما املاء العذب الصايف، وأراق الناس ما كان عندهم من املاء وتزود
مث رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف بالتنانري، وفيه مصانع متتلئ باملاء، مث أسرينا منه واجتزنا ضحوة . منهما

بزمالة، وهي قرية معمورة ا قصر للعرب ومصنعان للماء وآبار كثرية، وهي من مناهل هذا الطريق مث 
عقبة املعروفة بعقبة الشيطان، وصعدنا رحلنا فرتلنا اهليثمني، وفيه مصنعان للماء مث رحلنا فرتلنا دون ال

العقبة يف اليوم الثاين وليس ذا الطريق وعر سواها، على أا ليست بصعبة وال طائلة، مث نزلنا موضعاً 
يسمى واقصة فيه قصر كبري ومصانع للماء، معمور بالعرب، وهو آخر مناهل هذا الطريق، وليس فيما 

رع ماء الفرات، وبه يتلقى كثري من أهل الكوفة احلاج، ويأتون بعده إىل الكوفة منهل مشهور اال مشا
بالدقيق واخلبز والتمر والفواكه، ويهنئ الناس بعضهم بعضاً بالسالمة مث نزلنا موضعاً يعرف بلورة، فيه 

مصنع كبري للماء مث نزلنا موضعاً يعرف باملساجد، فيه ثالث مصانع مث نزلنا موضعاً يعرف مبنارة القرون، 
 منارة يف بيداء من األرض بائنة االرتفاع جمللة بقرون الغزالن وال عمارة حوهلا، مث نزلنا موضعاً وهي

  .يعرف بالعذيب، وهو واد خمصب عليه عمارة وحوله فال خصبة فيها مسرح للبصر

وس مث نزلنا القادسية حيث كانت الوقعة الشهرية على الفرس اليت أظهر اهللا فيها دين اإلسالم وأذل ا
عبدة النار فلم تقم هلم بعدها قائمة واستأصل اهللا شأفتهم، وكان أمري املسلمني يومئذ سعد بن أيب وقاص 

وكانت القادسية مدينة عظيمة افتتحها سعد رضي اهللا عنه، وخربت فلم يبق منها اآلن اال . رضي اهللا عنه
 مث رحلنا منها فرتلنا مدينة مشهد مقدار قرية كبرية، وفيها حدائق النخل وا مشارع من ماء الفرات،

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بالنجف، وهي مدينة حسنة يف أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن 
العراق وأكثرها ناساً وأتقنها بناء وهلا أسواق حسنة نظيفة دخلناها من باب احلضرة، فاستقبلنا سوق 

سوق اخلياطني والقيسارية مث سوق العطارين مث احلضرة البقالني والطباخني واخلبازين، مث سوق الفاكهة مث 
حيث القرب الذي يزعمون أنه قرب علي عليه السالم، وبإزائه املدارس والزوايا واخلوانق معمورة أحسن 

  .عمارة، وحيطاا بالقاشاين وهو شبه الزليج عندنا لكن لونه أشرق ونقشه أحسن

  ذكر الروضة والقبور التي بها

    

 باب احلضرة إىل مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة ولكل وارد عليها ضيافة ويدخل من



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  105  

ثالثة أيام من اخلبز واللحم والتمر مرتني يف اليوم ومن تلك املدرسة يدخل إىل باب القبة، وعلى باا 
 قدر الزائر، فيقفون احلجاب والنقباء والطواشية فعندما يصل الزائر يقوم إليه أحدهم أو مجيعم وذلك على

معه على العتبة ويستأذنون له، ويقولون عن أمركم يا أمري املؤمنني هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله 
الروضة العلية، فإن أذنتم له وإال رجع، وإن مل يكن أهالً لذلك فأنتم أهل املكارم والستر مث يأمرونه 

، مث يدخل القبة وهي مفروشة بأنواع البسط من احلرير بتقبيل العتبة وهي من الفضة، وكذلك العضادتان
وسواه، وا قناديل الذهب والفضة، منها الكبار والصغار، ويف وسط القبة مسطبة مربعة مكسوة 

باخلشب، عليه صفائح الذهب املنقوشة احملكمة العمل، مسمرة مبسامري الفضة، قد غلبت على اخلشب 
دون القامة، وفوقها ثالثة من القبور، يزعمون أن أحدها قرب آدم عليه حبيث ال يظهر منه شيء، وارتفاعها 

الصالة والسالم، والثاين قرب نوح عليه الصالة والسالم، والثالث قرب علي رضي اهللا تعاىل عنه وبني القبور 
طسوت ذهب وفضة فيها ماء الورد واملسك وأنواع الطيب يغمس الزائر يده يف ذلك ويدهن به وجهه 

وللقبة باب آخر عتبته أيضاً من الفضة وعليه ستور احلرير امللون يفضي إىل مسجد مفروش بالبسط . تربكاً
احلسان، مستورة حيطانه وسقفه بستور احلرير، وله أربعة أبواب، عتباا فضة وعليها ستور احلرير، وأهل 

 ا قرب علي رضي اهللا وهذه الروضة ظهرت هلا كرامات ثبت ا عندهم أن. هذه املدينة كلهم رافضية
عنه فمنها أن يف ليلة السابع والعشرين من رجب وتسمى عندهم ليلة احمليا، يؤتى إىل تلك الروضة بكل 

فإذ كان . مقعد من العراقني وخراسان وبالد فارس والروم، فيجتمع منهم الثالثون واألربعون وحنو ذلك
س ينظرون قيامهم، وهم ما بني مصل وذاكر وتاٍل بعد العشاء اآلخرة جعلوا فوق الضريح املقدس، والنا

ومشاهد للروضة فإذا مضى من الليل نصفه، أو ثلثاه أو حنو ذلك، قام اجلميع أصحاء من غري سوء، وهم 
ومل . ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علي ويل اهللا وهذا أمر مستفيض عندهم مسعته من الثقات: يقولون

أحدهم من أرض الروم والثاين من :  مبدرسة الضياف ثالثة من الرجالأحضر تلك الليلة لكين رأيت
أصبهان والثالث من خراسان، وهم مقعدون، فاستخربهم عن شأم، فأخربوين أم مل يدركوا ليلة احمليا، 

وهذه الليلة جيتمع هلا الناس من البالد، ويقيمون سوقاً عظيمة مدة . وأم منتظرون أواا من عام آخر
ة أيام وليس ذه املدينة مغرم وال مكاس وال واٍل، وإمنا حيكم عليهم نقيب األشراف وأهلها جتار عشر

صحبتهم يف األسفار فحمدت . يسافرون يف األقطار، وهم أهل شجاعة وكرم وال يضام جارهم
 فينذر صحبتهم، لكنهم غلوا يف علي رضي اهللا عنه، ومن الناس يف بالد العراق وغريها من يصيبه املرض

للروضة نذراً إذا برئ، ومنهم من ميرض رأسه فيصنع رأساً من ذهب أو فضة ويأيت به إىل الروضة، 
فيجعله النقيب يف اخلزانة، وكذلك اليد والرجل وغريمها من األعضاء وخزانة الروضة عظيمة فيها من 

  .األموال ما ال يضبط لكثرته
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  ذكر نقيب األشراف

 العراق، ومكانه عنده مكني، ومرتلته رفيعة، وله ترتيب األمراء الكبار يف ونقيب األشراف مقدم من ملك
سفره، وله األعالم واألطبال، وتضرب الطبلخانة عند بابه مساء وصباحاً، وإليه حكم هذه املدينة، وال 

ني وكان النقيب يف عهد دخويل إليها نظام الدين حس. وايل ا سواه، وال مغرم فيها للسلطان وال لغريه
بن تاج الدين اآلوي، نسبة إىل بلده آوة من عراق العجم، أهلها رافضة، وكان قبله مجاعة، يلي كل 

واحد منهم بعد صاحبه، منهم جالل الدين بن الفقيه ومنهم قوام الدين بن طاوس ومنهم ناصر الدين بن 
رض اهلند من ندماء مطهر بن الشريف الصاحل مشس الدين حممد األوهري من عراق العجم، وهو اآلن بأ

  .ملكها، ومنهم أبو غرة بن سامل بن مهنا بن مجاز بن شيحة احلسيين املدين

    حكاية 

كان الشريف أبو غرة قد غلب عليه يف أول أمره العبادة وتعلم العلم واشتهر بذلك، وكان باملدينة 
خرج عن املدينة واستوطن الشريفة كرمها اهللا يف جوار ابن عمه منصور بن مجاز أمري املدينة، مث إنه 

العراق وسكن منها باحللة، فمات النقيب قوام الدين بن طاوس فانفق أهل العراق على تولية أيب غرة نقابة 
األشراف، وكتبوا بذلك إىل السلطان أيب سعيد فأمضاه ونفذ له الريليغ، وهو الظهري بذلك، وبعث له 

د العراق، فغلبت عليه الدنيا، وترك العبادة والزهد، اخللعة واألعالم والطبول على عادة النقباء ببال
وتصرف يف األموال تصرفا قبيحاً فرفع أمره إىل السلطان، فلما علم بذلك أعمل السفر، مظهراً أنه يريد 

فلما زار علي ابن موسى . خراسان، قاصداً زيارة قرب علي بن موسى الرضا بطوس، وكان قصده الفرار
 خراسان، وأعلم أصحابه أنه يريد بالد اهلند، فرجع أكثرهم عنه، وجتاوز هو قدم هراة، وهي آخر بالد

أرض خراسان، إىل السند فلما جاوز وادي السند املعروف ببنج آب ضرب طبوله وأنفاره فراع ذلك 
أهل القرى وظنوا أن التتر أتوا لالغارة عليهم، وأجفلوا إىل املدينة املسماة بأوجا، وأعلموا أمريها مبا 

عوه، فركب يف عساكره واستعد للحرب وبعث الطاليع، فرأوا حنو عشرة من الفرسان ومجاعة من مس
التجار والرجال ممن صحب الشريف يف طريقه، معهم األطبال واألعالم، فسألوهم عن شأم، فأخربوهم 

يفية احلال أن الشريف نقيب العراق أتى وافداً على ملك اهلند، فرجع الطاليع إىل األمري وأخربوه بك
ودخل الشريف مدينة أوجا وأقام . فاستضعف عقل الشريف لرفعة العالمات وضربه الطبول يف غري بالده

ويذكر أنه كان يف أيام نقابته . ا مدة، تضرب األطبال على باب داره غدوة وعشية، وكان مولعاً بذلك
 له زد نقرة يا نقار حىت لقب بالعراق تضرب األطبال على رأسه، فإذا أمسك النقار عن الضرب يقول

وكتب صاحب مدينة اوجا إىل ملك اهلند خيرب الشريف وضربه األطبال بالطريق وعلى باب داره : بذلك
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غدوة وعشياً ورفعه األعالم وعادة أهل اهلند أن ال يرفع علماً وال يضرب طبالً إال من أعطاه امللك ذلك، 
مة فال يضرب الطبل إال على باب امللك خاصة، خبالف مصر وال يفعله اال يف السفر، وأما يف حال اإلقا

والشام والعراق فإن الطبول تضرب على أبواب األمراء، فلما بلغ خربه ملك اهلند كره فعله وأنكره وفعل 
يف نفسه، مث خرج األمري إىل حضرة امللك، وكان األمري كشلي خان، واخلان عندهم أعظم األمراء، وهو 

سي بالد السند، وهو عظيم القدر عند ملك اهلند، يدعو بالعم، ألنه كان ممن أعان الساكن مبلتان، كر
أباه السلطان غياث الدين تغلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين خسرو شاه، قد قدم على حضرة 

ملك اهلند، فخرج امللك إىل لقائه فاتفق أن كان وصول الشريف يف ذلك اليوم، وكان الشريف قد سبق 
ري بأميال وهو على حاله من ضرب األطبال، فلم يرعه إال السلطان يف موكبه، فتقدم الشريف إىل األم

السلطان فسلم عليه وسأله السلطان عن حاله وما الذي جاء به فأخربه، ومضى السلطان حىت لقي األمري 
  .كشلي خان وعاد إىل حضرته، ومل يلتفت إىل الشريف وال أمر له بإنزال والغريه

بفتح الكافني والتاء املعلوة "  امللك عازماً على السفر إىل مدينة دولة أباد، وتسمى أيضاً بالكتكة وكان
، وهي على مسرية أربعني يوماً من مدينة دهلي حاضرة "دوكري " وتسمى أيضاً بالدوجنر " اليت بينهما 

  .امللك

    

م، وصرفها من ذهب املغرب مائة فلما شرع امللك يف السفر بعث إىل الشريف خبمسمائة دينار دراه
قل له إن أراد الرجوع إىل بالده فهذا زاده، وإن أراد السفر : ومخسة وعشرون ديناراً، وقال لرسوله اليه

معنا فهي نفقته يف الطريق، وان أراد اإلقامة باحلضرة فهي نفقته حىت نرجع، فاغتم الشريف لذلك، وكان 
ه مع أمثاله واختار السفر صحبة السلطان، وتعلق بالوزير أمحد قصده أن جيزل له العطاء، كما هي عادت

بن أياس املدعو خبواجة جهان وبذلك مساه امللك، وبه يدعوه هو، وبه بدعوة سائر الناس، فإن من عادم 
أنه مىت مسى امللك أحداً باسم مضاف إىل امللك من عماد أو ثقة أو قطب، أو باسم مضاف إىل اجلهان 

، فبذلك خياطبه امللك ومجيع الناس، ومن خاطبه، بسوى ذلك لزمته العقوبة فتأكدت من صدر وغريه
املودة بني الوزير والشريف، فأحسن إليه ورفع قدره والطف امللك حىت حسن فيه رأيه، وأمر له بقريتني 

األخالق من قرى دور أباد، وأمره أن تكون إقامته ا وكان هذا الوزير من أهل الفضل واملروءة ومكارم 
واحملبة يف الغرباء، واإلحسان إليهم وفعل اخلري وإطعام الطعام وعمارة الزوايا فأقام الشريف يستغل 

القريتني مثانية أعوام وحصل من ذلك ماال عظيماً، مث أراد اخلروج، فلم ميكنه، فإنه من خدم السلطان ال 
ن ألحدهم يف السراح، فأراد الفرار من طريق ميكنه اخلروج إال بإذنه وهو حمب يف الغرباء، فقليالً ما يأذ

الساحل فرد منه، وقدم احلضرة، ورغب من الوزير أن حياول قضية انصرافه، فتلطف الوزير يف ذلك حىت 
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أذن له السلطان يف اخلروج عن بالد اهلند، وأعطاه عشرة آالف دينار من درامههم، وصرفها من ذهب 
 ا يف بدرة، فجعلها حتت فراشه ونام عليها، حملبته يف الدنانري وفرحه املغرب ألفان ومخسمائة دينار، فأتى

ا وخوفه أن يتصل ألحد من أصحابه شيء منها، فإنه كان خبيالً، فأصابه وجع يف جنبه بسبب رقاده 
. عليها ومل يزل يتزايد به وهو آخذ يف حركة سفره إىل ان تويف بعد عشرين يوماً من وصول البدرة إليه

ذلك املال للشريف حسن اجلراين، فتصدق جبملته على مجاعة من الشيعة املقيمني بدهلي من أهل أوصى ب
احلجاز والعراق وأهل اهلند، ال يورثون بيت املال وال يتعرضون ملال الغرباء وال يسألون عنه، ولو بلغ ما 

عند الكبار من أصحابه عسى أن يبلغ وكذلك السودان ال يتعرضون ملال األبيض وال يأخذونه، إمنا يكون 
وهذا الشريف أبو غرة له أخ امسه قاسم، سكن غرناطة مدة، وا تزوج بنت . حىت يأيت مستحقه

الشريف أيب عبد اهللا بن إبراهيم الشهري باملكي، مث انتقل إىل جبل طارق فسكنه إىل ان استشهد بوادي 
اره، خرق املعتاد يف الشجاعة وله فيها كرة من نظر اجلزيرة اخلضراء وكان مة من البهم ال يصطلي بن

أخبار شهرية عند الناس، وترك ولدين مها يف كفالة ربيبهما الشريف الفاضل أيب عبد اهللا حممد بن أيب 
القاسم بن نفيس احلسيين الكربالئي الشهري ببالد املغرب وبالعراق، وكان تزوج أمهما بعد موت أبيهما، 

  .وهو حمسن هلا جزاه اهللا خرياً

وملا حتصلت لنا زيارة أمري املؤمنني علي عليه السالم سافر الركب إىل بغداد، وسافرت إىل البصرة صحبة 
رفقة كبرية من عرب خفاجة، وهم أهل تلك البالد، وهلم شوكة عظيمة وبأس شديد، وال سبيل للسفر 

ن دراج اخلفاجي وخرجنا يف تلك األقطار اال يف صحبتهم فاكتريت مجالً على يد أمري تلك القافلة شامر ب
من مشهد علي عليه السالم، فرتلنا اخلورنق، موضع سكىن النعمان بن املنذر وآبائه من ملوك بين ماء 
السماء، وبه عمارة وبقايا قباب ضخمة يف قضاء فسيح على ر خيرج من الفرات مث رحلنا عنه فرتلنا 

رب مل يبق منه إال صومعته، مث رحلنا عنه موضعاً يعرف بقائم الواثق، وبه أثر قرية خربة ومسجد خ
آخذين مع جانب الفرات باملوضع املعروف بالعذار، وهو غابة قصب يف وسط املاء يسكنها أعراب 

يعرفون باملعادي، وهم قطاع الطريق رافضية املذهب، خرجوا على مجاعة من الفقراء تأخروا عن رفقتنا، 
ن بتلك الغابة وميتنعون ا ممن يريدهم، والسباع ا وهم يتحصنو. فسلبوهم حىت النعال والكشاكل

  .ورحلنا مع هذا الغدار ثالث مراحل، مث وصلنا مدينة واسط. كثرية

  مدينة واسط

    

وهي حسنة األقطار كثرية البساتني واالشجار، ا أعالم يهدى اخلري شاهدهم، ودي االعتبار 
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أكثرهم حيفظون القرآن الكرمي . ريهم على االطالقمشاهدهم، وأهلها من خيار أهل العراق، بل هم خ
وكان يف القافلة اليت . وجييدون جتويده بالقراءة الصحيحة، وإليهم يأيت أهل بالد العراق برسم تعلم ذلك

وصلنا فيها مجاعة من الناس أتوا برسم جتويد القرآن على من ا من الشيوخ، وا مدرسة عظيمة حافلة 
عمرها الشيخ تقي الدين عبد احملسن . خلوة يرتهلا الغرباء القادمون لتعلم القرآنوفيها حنو ثالمثائة 

ويعطي لكل متعلم ا كسوة يف السنة، وجيري له نفقته كل . الواسطي، وهو من كبار أهلها وفقهائها
وملا . ميوم، ويقعد هو وإخوانه وأصحابه لتعليم القرآن باملدرسة، وقد لقيته وأضافين وزودين متراً ودراه

فسنح يل زيارة قرب الويل أيب العباس أمحد . نزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثالثاً خبارجها للتجارة
فطلبت من الشيخ تقي الدين أن يبعث . الرفاعي، وهو بقرية تعرف بأم عبيدة، على مسرية يوم من واسط

وأركبين فرساً له، . لك اجلهةفبعث معي ثالثة من عرب بين أسد، وهم قطان ت. معي من يوصلين إليها
وخرجت ظهراً، فبت تلك الليلة حبوش بين أسد، ووصلنا يف ظهر اليوم الثاين إىل الرواق، وهو رباط 

وصادفنا به قدوم الشيخ أمحد كوجك حفيد ويل اهللا أيب العباس الرفاعي . عظيم فيه آالف من الفقراء
د الروم برسم زيارته قرب جده، وإليه انتهت وقد قدم من موضع سكناه من بال. الذي قصدنا زيارته

وملا انقضت صالة العصر ضربت الطبول والدفوف، وأخذ الفقراء يف الرقص، مث صلوا . الشياخة بالرواق
املغرب وقدموا السماط، وهو خبز األرز والسمك واللنب والتمر، فأكل الناس، مث صلوا العشاء اآلخرة، 

عد على سجادة جده املذكور، مث أخذوا يف السماع، وقد أعدوا وأخذوا يف الذكر، والشيخ أمحد قا
أمحاالً من احلطب فأججوها ناراً، ودخلوا يف وسطها يرقصون ومنهم من يتمرغ فيها ومنهم من يأكلها 

وهذه الطائفة األمحدية خمصوصون ذا، وفيهم من يأخذ احلية . بفمه حىت أطفأها مجيعاً وهذا دأم
  .نه على رأسها حىت يقطعهالعظيمة فيعض بأسنا

  حكاية 

كنت مررت مبوضع يقال له، أفقانبور، من عمالة هزار أمروها، وبينها وبني دهلي حضرة اهلند مسرية 
وقد نزلنا ا على ر يعرف بنهر السرور، وذلك يف أوان الشكال، والشكال عندهم هو املطر، . مخس

فكل من يشرب منه من إنسان .  النهر من جبال قراجيلوكان السيل ينحدر يف هذا. ويرتل يف إبان القيظ
فأقمنا على النهر أربعة أيام ال يقربه أحد، ووصل إىل . أو يمة ميوت لرتول املطر على احلشائش املسمومة

وهم . هنالك مجاعة من الفقراء يف أعناقهم أطواق احلديد ويف أيديهم، وكبريهم رجل أسود حالك اللون
فباتوا عندنا ليلة، وطلب مين كبريهم أن آتيه باحلطب ليوقدوه عند . فة باحليدريةمن الطائفة املعرو

، أن يأيت باحلطب فوجه "وسيأيت ذكره " رقصهم، فكلفت وايل تلك اجلهة وهو عزيز املعروف باخلمار، 
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، مث منه عشرة أمحال، فأضرموا فيه النار بعد صالة العشاء اآلخرة حىت صارت مجراً، وأخذوا يف السماع
فما زالوا يرقصون ويتمرغون فيها، وطلب مين كبريهم قميصاً، فأعطيته فقميصاً يف . دخلوا يف تلك النار

وجاء . النهاية من الرقة، فلبسه وجعل يتمرغ به يف النار ويضرا بأكمامه حىت طفئت تلك النار، ومخدت
ملا حصلت يل زيارة الشيخ أيب العباس و. فطال عجيب منه. إيل بالقميص، والنار مل تؤثر فيه شيئاً البتة

الرفاعي نفع اهللا به، وعدت إىل مدينة واسط، فوجدت الرفقة اليت كنت فيها قد رحلت، فلحقتها يف 
الطريق ونزلنا ماء يعرف باهلضيب، مث رحلنا بوادي الكراع وليس به ماء، مث رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف 

  .من البصرة، مث رحلنا فدخلنا ضحوة النهار إىل مدينة البصرةمث رحلنا منه ونزلنا بالقرب . باملشريب

  مدينة البصرة

    

فرتلنا ا رباط مالك بن دينار، وكنت رأيت عند قدومي عليها على حنو ميلني منها بناء عالياً مثل 
وكانت البصرة من اتساع . هو مسجد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: احلصن، فسألت عنه، فقيل يل

وبينه اآلن وبينها ميالن ، وكذلك بينه وبني . طة وانفساح الساحة حبيث كان هذا املسجد يف وسطهااخل
ومدينة البصرة إحدى أمهات العراق الشهرية . السور األول احمليط ا حنو ذلك، فهو متوسط بينهما

كه األثرية، توفر قسمها من الذكر يف اآلفاق الفسيحة األرجاء املونقة األفناء، ذات البساتني الكثرية والفوا
األجاج والعذب، وليس يف الدنيا أكثر خنالً منها، فيباع التمر : النضارة واخلصب، ملا كانت جممع البحرين

ولقد بعث إىل قاضيها حجة . يف سوقها حبساب أربعة عشر رطالً عراقية بدرهم، ودرمههم ثلث النقرة
ردت بيعها، فبيعت بتسعة دراهم، أخذ احلمال منها الدين بقوصرة متر، حيملها الرجل على تكلف، فأ

ويصنع ا من التمر عسل يسمى السيالن، وهو طيب كأنه . ثلثها عن أجرة محلها من املرتل إىل السوق
  .اجلالب

احداها حملة هذيل، وكبريها الشيخ الفاضل عالء الدين بن األثري، من الكرماء : والبصرة ثالثة حمالت
عث إيل بثياب ودراهم، واحمللة الثانية حملة بين حرام، كبريها السيد الشريف جمد الدين الفضالء، أضافين وب

موسى احلسىن، ذو مكارم وفواضل، أضافين وبعث إيل التمر والسيالن والدراهم، واحمللة الثالثة حملة 
ام حبقه، فال وأهل البصرة هلم مكارم أخالق وإيناس للغريب وقي. العجم، كبريها مجال الدين ابن اللوكي

وهم يصلون اجلمعة يف مسجد أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه الذي . يستوحش فيما بينهم غريب
وهذا املسجد من أحسن املساجد، وصحنه متناهي االنفساح . ذكرته، مث يسد فال يأتونه إال يف اجلمعة

كرمي الذي كان عثمان رضي مفروش باحلصباء احلمراء اليت يؤتى ا من وادي السباع، وفيه املصحف ال
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فسيكفيكهم اهللا وهو السميع : " اهللا عنه يقرأ فيه ملا قتل، وأثر تغيريه الدم يف الورقة اليت فيها قوله تعاىل
  " .العليم 

  حكاية اعتبار

شهدت مرة ذا املسجد صالة اجلمعة، فلما قام اخلطيب إىل اخلطبة وسردها، حلن فيها حلناً كثرياً جلياً، 
إن هذا البلد مل يبق به من يعرف شيئاً : فقال يل.  من أمره، وذكرت ذلك للقاضي حجة الدينفعجبت

هذه البصرة اليت إىل . سبحان مغري األشياء ومقلب األمور. وهذه عربة ملن تفكر فيها. من علم النحو
 يقيم خطيبها أهلها انتهت رياسة النحو، وفيها أصله وفرعه، ومن أهلها إمامه الذي ال ينكر سبقه، ال

وهلذا اجلامع سبع صوامع، إحداها الصومعة اليت تتحرك بزعمهم، عند . خطبة اجلمعة على دؤوبه عليها
صعدت إليها من أعلى سطح اجلامع، ومعي بعض أهل البصرة، . ذكر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

فجعل الرجل الذي . اءفوجدت يف ركن من أركاا مقبض خشب مسمراً فيها، كأنه مقبض مملسة البن
حبق رأس أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه، حتركي، وهز املقبض، : كان معي يده يف ذلك املقبض، وقال

حبق رأس أيب بكر خليفة رسول اهللا : فتحركت الصومعة، فجعلت أنا يدي يف املقبض وقلت له، وانا أقول
وأهل البصرة على . ة فعجبوا من ذلكصلى اهللا عليه وسلم حتركي، وهززت املقبض فتحركت الصومع

مذهب السنة واجلماعة، وال خياف من يفعل مثل فعلي عندهم، ولو جرى مثل هذا مبشهد احلسني، أو 
قال . باحللة، أو بالبحرين، أو قم، أو قاشان، أو ساوة، أو آوة، أو طوس، هللك فاعله، ألم رافضة غالية

ي املنصورة من بالد األندلس حاطها اهللا صومعة تز من غري قد عاينت مبدينة برشانة من واد: ابن جزي
وهي . أن يذكر هلا أحد من اخللفاء أو سواهم، ويف صومعة اجلامع األعظم ا، وبناؤها ليس بالقدمي

صعدت إليها . كأحسن ما أنت راء من الصوامع، حسن منظر واعتداالً وارتفاعاً، ال ميل فيها وال زيغ
 الناس، فأخذ بعض من كان معي جبوانب جامورها وهزوها فاهتزت، حىت أشرت مرة، ومعي مجاعة من

  .إليهم أن يكفوا فكفوا عن هزها

  ذكر المشاهدة المباركة بالبصرة

    

فمنها مشهد طلحة بن عبد اهللا أحد العشرة رضي اهللا عنهم، وهو بداخل املدينة وعليه قبة وجامع وزاوية 
وأهل البصرة يعظمونه تعظيماً شديداً وحق له، ومنها مشهد الزبري بن العوام . فيها الطعام للوارد والصادر

هو خبارج البصرة، وال قبة عليه، حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته رضي اهللا عنهما، و
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ومنها قرب حليمة السعدية أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وله مسجد وزاوية فيها الطعام ألبناء السبيل
من الرضاعة رضي اهللا عنها، وإىل جانبها قرب ابنها رضيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومنها قرب أيب 

وعليه قبة، وعلى ستة أميال منها بقرب وادي السباع قرب . ليه وسلمبكر صاحب رسول اهللا صلى اهللا ع
أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال سبيل لزيارته إال يف مجع كثيف لكثرة السباع 

وعدم العمران، ومنها قرب احلسن ابن أيب احلسن البصري سيد التابعني رضي اهللا عنه، وقرب عتبة الغالم 
 عنه، وقرب مالك ابن دينار رضي اهللا عنه، وقرب حبيب العجمي رضي اهللا عنه، وقرب سهل بن رضي اهللا

وذلك . وعلى كل قرب منها قبة مكتوب فيها اسم صاحب القرب ووفاته. عبد اهللا التستري رضي اهللا عنه
قبور اجلم الغفري من وا سوى ذلك . وهي اليوم بينها وبني البلد حنو ثالثة أميال. كله داخل السور القدمي

وكان أمري البصرة حىت ورودي عليها يسمى بركن الدين . الصحابة والتابعني واملستشهدين يوم اجلمل
والبصرة على ساحل الفرات والدجلة، وا املد واجلزر، كمثل ما . العجمي التوريزي، أضافين فأحسن إيل

. اخلارج من حبر فارس على عشرة أميال منهاهو بوادي سال، من بالد املغرب، وسواه، واخلليج املاحل 

فإذا كان املد غلب املاء املاحل على العذب، وإذا كان اجلزر غلب املاء احللو على املاء املاحل، فيستسقي أهل 
قال ابن جزي، وبسبب ذلك كان هواء . إن ماءهم زعاق: ولذلك يقال. البصرة ماًء غري جيد لدورهم
وقال بعض الشعراء وقد أحضرت . ها مصفرة كاسفة، حىت ضرب م املثلالبصرة غري جيد، وألوان أهل

  : بني يدي الصاحب أترجة

 رهعن حال ذي عب معبراً  انيندا برج غأت هللا

  أهل الهوى وساكني البصره  انكسى اهللا ثياب الض لما

وبينها وبني البصرة عشرة أميال، . مث ركبت من ساحل البصرة يف صنبوق، وهو القارب الصغري إىل األبلة
والبياعة يف ظالل األشجار يبيعون اخلبز والسمك . يف بساتني متصلة وخنيل مظلة عن اليمني واليسار

فإذا حاذاه الناس . التستريوفيما بني البصرة واألبلة متعبد سهل بن عبد اهللا . والتمر واللنب والفواكه
. بالسفن تراهم يشربون املاء مما حياذيه من الوادي، ويدعون عند ذلك تربكاً ذا الويل رضي اهللا عنه

وكانت األبلة مدينة عظيمة يقصدها جتار اهلند وفارس . والنواتية حيرفون يف هذا البالد، وهم قيام
مث ركبنا يف اخلليج اخلارج من حبر : الة على عظمهاوهي اآلن قرية ا آثار قصور وغريها، د. فخربت

فارس يف مركب صغري لرجل من أهل األبلة يسمى مبغامس، وذلك فيما بعد املغرب، فصبحنا عبادان، 
وبينها . وهي قرية كبرية يف سبخة، ال عمارة ا، وفيها مساجد كثرية ومتعبدات ورباطات للصاحلني
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عبادان كانت بلداً فيما تقدم، وهي جمدبة ال زرع ا، وإمنا : ن جزيقال اب. وبني الساحل ثالثة أميال
  : وقد قال فيها بعض الشعراء. جيلب إليها، واملاء أيضاً ا قليل

 رىعبادان أقصى الث حللت  يناً أنسدلمبلغ أن من

  قصدت فيها ذكرها في الورى  ييننأوحش ما أبصرت لك

 رىتشالماء بها ت وشربة  هادونها يتيهف زالخب

    

وبإزائها زاوية يسكنها . وعلى ساحل البحر منها رابطة، تعرف بالنسبة إىل اخلضر وإلياس عليهما السالم
أربعة من الفقراء بأوالدهم خيدمون الرابطة والزاوية، ويتعيشون من فتوحات الناس وكل من مير م 

 أنيس له، يأيت هذا البحر مرة وذكر يل أهل هذه الزاوية، أن بعبادان عابداً كبري القدر وال. يتصدق عليهم
فلما وصلنا . وهو على ذلك منذ أعوام. يف الشهر، فيصطاد فيه ما يقوته شهراً، مث اليرى إال بعد متام شهر

عبادان مل يكن يل شأن إال طلبه، فاشتغل من كان معي بالصالة يف املساجد واملتعبدات، وانطلقت طالباً 
وملا سلم أخذ بيدي . فيه، فجلست يف جانبه، فأوجز يف صالتهفجئت مسجداً خرباً فوجدته يصلي . له

بلغك اهللا مرادك يف الدنيا واآلخرة، فقد بلغت حبمد اهللا مرادي يف الدنيا، وهو السياحة يف : وقال يل
والرجاء قوي يف رمحة اهللا . االرض، وبلغت من ذلك ما مل يبلغه غريي فيما أعلمه، وبقيت األخرى

وملا أتيت أصحايب أخربم خرب الرجل وأعلمتهم مبوضعه، فذهبوا . اد من دخول اجلنةوجتاوزه وبلوغ املر
فعجبوا من شأنه، وعدنا بالعشي إىل الزاوية فبتنا ا، ودخل علينا . إليه فلم جيدوه، وال وقعوا له على خرب

 كل ليلة فيسرج ومن عادة ذلك الفقري أن يأيت عبادان. أحد الفقراء األربعة بعد صالة العشاء اآلخرة
فلما وصل إىل عبادان وجد الرجل العابد فأعطاه مسكة طرية وقال . السرج مبساجدها، مث يعود إىل زاويته

من رأى منكم الشيخ اليوم : فقال لنا الفقري عند دخوله علينا. أوصل هذه إىل الضيف الذي قدم اليوم: له
كرت اهللا على ذلك، وطبخ لنا الفقري تلك فش. يقول لك هذه ضيافتك: فقال. أنا رأيته: ؟ فقلت له

وهجس يف خاطري اإلقامة بقية العمر يف . السمكة، فأكلنا منها أمجعون، وما أكلت قط مسكاً أطيب منها
. خدمة ذلك الشيخ، مث صرفتين النفس اللجوج عن ذلك، مث ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول

وكنت أحب قصد بغداد العراق، . ق سلكتها ما أمكنين ذلكومن عاديت يف سفري أن ال أعود على طري
فعملت . فأشار علي بعض أهل البصرة بالسفر إىل أرض اللور، مث إىل عراق العجم، مث إىل عراق العرب

مبقتضى إشارته، ووصلنا بعد أربعة ايام إىل بلدة ماجول، على وزن فاعول وجيمها معقودة، وهي صغرية 
كرنا أنه خيرج من حبر فارس، وأرضها سبخة ال شجر فيها وال نبات، وهلا على ساحل اخلليج الذي ذ
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وأقمت ا يوماً واحداً، مث اكتريت دابة لركويب من الذين جيلبون . سوق عظيمة من أكرب األسواق
إن اصلهم : ويقال. احلبوب من رامز إىل ماجول، وسرنا ثالثاً يف صحراء يسكنها األكراد يف بيوت الشعر

، وهي مدينة "راء وآخرها زاي وميمها مكسورة " ب، مث وصلنا إىل مدينة رامز، وأول حروفها من العر
حسنة ذات فواكه وأار نزلنا ا عند القاضي حسام الدين حممود، ولقيت عنده رجالً من أهل العلم 

ء الدين أيب والدين والورع، هندي أألصل، يدعى اء الدين، ويسمى إمساعيل، وهو من أوالد الشيخ ا
وأقمت مبدينة رامز ليلة واحدة، مث رحلنا منها ثالثاً يف . زكريا امللتاين، وقرأ على مشايخ توريز وغريها

ويف كل مرحلة منها زاوية فيها للوارد اخلبز واللحم واحللواء، . بسيط فيه قرى يسكنها االكراد
  .وحلواؤهم من رب العنب خملوط بالدقيق والسمن

مث وصلت مدينة تستر، . لشيخ واإلمام واملؤذنون واخلادم للفقراء والعبيد يطبخون الطعامويف كل زاوية ا
وهي آخر البسيط من بالد أتابك، وأول اجلبال مدينة كبرية رائقة نضرة، وا البساتني الشريفة والرياض 

ووايل هذه املدينة . بن الوليداملنيفة، وهلا احملاسن البارعة واألسواق اجلامعة، وهي قدمية البناء افتتحها خالد 
ينسب إىل سهل بن عبد اهللا وحييط ا النهر املعروف باألزرق، وهو عجيب يف اية من الصفاء شديد 

وهلا باب واحد للمسافرين يسمى دراوزة دسبول، . الربودة يف أيام احلر، ومل أر كزرقته إال ر بلخشان
والنهر . وعلى جانيب النهر البساتني والدواليب. عة إىل النهروهلا أبواب غري شار. والدراوزة عندهم الباب

ويف هذا النهر : قال ابن جزي. عميق، وعلى باب املسافرين منه جسر على القوارب كجسر بغداد واحلة
  : يقول بعضهم

 الدهجمعه ماء لري ب من  أنظر لشاذروان تستر واعجب

 ادهنى أجفغدا يفرقه عل  هوالقوٍم جمعت أم ككمي

    

والفواكه بتستر كثرية، واخلريات متيسرة، وال مثل ألسواقها يف احلسن وخبارجها تربة معظمة يقصدها 
وهم يزعمون أا تربة . وهلا زاوية ا مجاعة من الفقراء. أهل تلك األقطار للزيارة، وينذرون هلا النذور

ن أيب طالب، وكان نزويل يف مدينة تستر يف مدرسة الشيخ اإلمام زين العابدين علي بن احلسني بن علي ب
الصاحل املتفنن شرف الدين موسى ابن الشيخ الصاحل اإلمام العامل صدر الدين سليمان، وهو من ذرية 

وهذا الشيخ ذو مكارم وفضائل، جامع بني العلم والدين والصالح واإليثار، وله . سهل بن عبد اهللا
سنبل وكافور وجوهر وسرور أحدهم موكل بأوقاف : امها فتيان، له أربعة أوالدمدرسة وزاوية، وخد

الزاوية، والثاين متصرف فيما حيتاج إليه من النفقات يف كل يوم، والثالث خدمي السماط بني أيدي 
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فأقمت عنده ستة عشر . الواردين ومرتب الطعام هلم، والرابع موكل بالطباخني والسقائني والفراشني
يقدم بني يدي الرجل ما يكفي األربعة من األرز .  فلم أر أعجب من ترتيبه، وال أرغد من طعامهيوماً،

وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة . املفلفل املطبوخ يف السمن والدجاج املقلي واخلبز واللحم واحللواء
سه يف الواعظ صغر وملا شاهدت جمال. وأقومهم سرية، وهو يعظ الناس بعد صالة اجلمعة باملسجد اجلامع

  .لدي كل واعظ رأيته قبله باحلجاز والشام ومصر، ومل ألق فيمن لقيته مثله

حضرت يوماً عنده ببستان له على شاطئ النهر، وقد اجتمع فقهاء املدينة وكرباؤها، وأتى الفقهاء من 
 القراء أمامه كل ناحية، فأطعم اجلميع، مث صلى م صالة الظهر، وقام خطيباً وواعظاً، بعد أن قرأ

بالتالحني املبكية والنغامت احملركة املهيجة، وخطب خطبة بسكينة ووقار، وتصرف يف فنون العلم من 
. تفسري كتاب اهللا وإيراد حديث رسول اهللا والتكلم على معانيه، مث ترامت عليه الرقاع من كل ناحية

فلما رمي إليه بتلك . الواعظ، فيجيب عنهاومن عادة األعاجم أن يكتبوا املسائل يف رقاع، ويرموا ا إىل 
وحان وقت صالة . الرقاع مجعها يف يده، وأخذ جييب عنها واحدة بعد واحدة بأبدع جواب وأحسنه

وكان جملسه جملس علم ووعظ وبركة وتبادر التائبون فأخذ عليهم العهد . العصر فصلى بالقوم وانصرفوا
طلبة قدموا من البصرة برسم ذلك، وعشرة رجال من وجز نواصيهم، وكانوا مخسة عشر رجالً من ال

  .عوام تستر

حكاية ملا دخلت هذه املدينة أصابين مرض احلمى، وهذه البالد حيم داخلها يف زمان احلر، كما يعرض يف 
فمات منهم شيخ امسه . وأصابت احلمى أصحايب أيضاً. دمشق وسواها من البالد كثرية املياه والفواكه

وتركت ا صاحباً يدعي .  وقام الشيخ بتجهيزه من كل ما حيتاج إليه امليت، وصلى عليهحيىي اخلراساين،
وكنت حني مرضي ال أشتهي األطعمة اليت تصنع يل مبدرسته، . اء الدين اخلشين، فمات بعد سفري

عام فذكر يل الفقيه مشس الدين السندي من طلبتها طعاماً فاشتهيته، ودفعت له دراهم وطبخ يل ذلك الط
كيف تفعل هذا وتطبخ : وبلغ ذلك الشيخ فشق عليه، وأتى إيل وقال يل. بالسوق وأتى به إيل فأكلت منه

مجيع ما : مث أحضر مجيعهم وقال هلم. الطعام يف السوق ؟ وهال أمرت اخلدم أن يصنعوا لك ما تشتهيه
وأكد عليهم يف ذلك أشد . يطلب منكم من أنواع الطعام والسكر وغريه فأتوه به، واطبخوا له ما يشاء

  .التأكيد، جزاه اهللا خرياً

ووصلنا إىل . وبكل مرتل زاوية، كما تقدم ذكر ذلك. مث سافرنا من مدينة تستر ثالثاً يف جبال شاخمة
، وتسمى أيضاً مال األمري، "وضبط امسها بكسر اهلمزة وياء مد وذال معجم مفتوح وجيم " مدينة إيذج 

وعند وصويل إليها اجتمعت بشيخ شيوخ العامل الورع نور الدين الكرماين، . وهي حضرة السلطان أتابك
والسلطان يعظمه وبقصد زيارته، وكذلك أرباب الدولة . وله النظر يف كل الزوايا، وهي يسموا املدرسة
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وكرباء احلضرة، يزورونه غدواً وعشياً، فأكرمين وأضافين وأنزلين زاوية تعرف باسم الدينوري، وأقمت 
 ا أياماً، وكان وصويل يف أيام القيظ، وكنا نصلي صالة الليل، مث ننام بأعلى سطحها، مث نرتل إىل الزاوية

  .وكان يف صحبيت اثنا عشر فقرياً، منهم إمام وقارئان جميدان وخادم، وحنن على أحسن ترتيب. ضحوة

  ذكر ملك إيذج وتستر

    

وملك إيذج يف عهد دخويل إليها السلطان أتابك افراسياب بن السلطان أتابك أمحد وأتابك عندهم مسة 
وويل هذا السلطان بعد أخيه أتابك يوسف، . وهي تسمى بالد اللور. جلميع من يلي تلك البالد من ملك

الده أنه عمر أربعمائة وويل يوسف بعد أبيه أمحد، وكان امحد املذكور ملكاً صاحلاً، مسعت من الثقات بب
ثلث لنفقة الزوايا واملدارس، : وستني زاوية ببالده، منها حبضرة إيذج أربع وأربعون، وقسم اخلراج أثالثاً

وثلث ملراتب العسكر، وثلث لنفقته ونفقة عياله وعبيده وخدامه، ويبعث منه هدية مللك العراق يف كل 
الصاحلة ببالده أن أكثرها يف جبال شاخمة، وقد حنتت سنة، ورمبا وفد عليه بنفسه، وشاهدت من أثاره 

وطول هذه اجلبال مسرية سبعة . الطرق يف الصخور، وسويت ووسعت، حبيث تصعدها الدواب بأمحاهلا
عشر يف عرض عشرة، وهي شاهقة متصل بعضها ببعض، تشقها األار، وشجرها البلوط، وهم يصنعون 

ا زاوية يسموا املدرسة، فإذا وصل املسافر إىل مدرسة منها أيت من دقيقه اخلبز، ويف كل مرتل من منازهل
مبا يكفيه من الطعام والعلف لدابته سواء طلب ذلك أو مل يطلبه فإن عادم أن يأيت خادم املدرسة فيعد 

من نزل ا من الناس، ويعطي كل واحد منهم قرصني من اخلبز وحلماً وحلواء، ومجيعم من أوقاف 
وكان السلطان أتابك أمحد زاهداً صاحلاً كما ذكرناه، يلبس حتت ثيابه مما يلي جسده . االسلطان عليه

  .ثوب شعر

  حكاية 

قدم السلطان أتابك أمحد مرة على ملك العراق أيب سعيد، فقال له بعض خواصه إن أتابك أمحد يدخل 
لك على جهه من االنبساط عليك وعليه الدرع، وظن ثوب الشعر الذي حتت ثيابه درعاً، فأمره بإختبار ذ

ليعرف حقيقته، فدخل عليه يوماً فقام إليه األمري اجلوبان عظيم األمراء العراق، واألمري سويته أمري ديار 
بكر، والشيخ حسن الذي هو اآلن سلطان العراق، وأمسوكوا بثيابه كأم ميازحونه، فوجدوا حتت ثيابه 

سن أطا بالتركية، : ه وعانقه وأجلسه إىل جواره وقال لهثوب الشعر، ورآه السلطان أبو سعيد وقام إلي
ومعناه أنت أيب، وعوضه عن هديته بأضعافها، وكتب له الريليغ، وهو الظهري، أن ال يطالبه دية بعدها 
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وملا . هو وال أوالده ويف تلك السنة تويف وويل ابنه أتابك يوسف عشرة أعوام، مث ويل أخوه افراسياب
أردت رؤية افراسياب املذكور فلم يتأت يل ذلك، بسبب أنه ال خيرج إىل يوم اجلمعة دخلت مدينة إيذج 

إلدمانه على اخلمر وكان له ابن هو ويل عهده، وليس له سواه فمرض يف تلك األيام، ويف إحدى الليايل 
: انأتاين أحد خدامه، وسألين عن حايل فعرفته، وذهب، مث جاء بعد صالة املغرب، ومعه طيفوران كبري

اعملوا : أحدمها بالطعام واآلخر بالفاكهة، وخريطة فيها دراهم، ومعهم أهل السماع بآالم، وقال
إن اصحايب ال يدرون بالسماع وال : السماع حىت يهزج الفقراء، ويدعون البن السلطان فقلت له

عنا الصراخ، وملا كان نصف الليل مس. بالرقص، ودعونا للسلطان ولولده وقسمت الدراهم على الفقراء
إن كرباء املدينة من القضاة : وقد مات املريض املذكور ويف الغد دخل علي شيخ الزاوية وأهل البلد وقالوا

والفقهاء واألشراف واألمراء قد ذهبوا إىل دار السلطان للعزاء، فينبغي لك أن تذهب يف مجلتهم فأبيت، 
جدت مشوار دار السلطان ممتلئاً رجاالً وصبياناً فعزموا علي، فلم يكن يل بد من املسري، وسرت معهم، فو

من املماليك، وأبناء امللوك والوزراء واألجناد قد لبسوا التالبيس، وجالل الدواب، وجعلوا فوق رؤوسهم 
التراب والتنب، وبعضهم قد جز ناصيته وانقسموا فرقتني فرقة بأعلى املشور، وفرقة بأسفله وتزحف كل 

اربون بأيديهم على صدورهم قائلني خوند كارما، ومعنا موالي أنا، فرأيت فرقة إىل األخرى، وهم ض
  .من ذلك أمراً هائالً ومنظراً فظيعاً مل أعهد مثله

  حكاية 

ومن غريب ما اتفق يل يومئذ أين دخلت فرأيت القضاة واخلطباء والشرفاء، قد استندوا إىل حيطان 
باٍك ومتباٍك ومطرق، وقد لبسوا فوق ثيام ثياباً خامة املشور، وهو غاص م من مجيع جهاته، وهم بني 

من غليظ القطن غري حمكمة اخلياطة بطائنها إىل أعلى ووجوهها مما يلي أجسادهم، وعلى رأس كل واحد 
منهم خرقة أو مئزر أسود، وهكذا يكون فعلهم إىل متام أربعني يوماً وهي اية احلزن عندهم، وبعدها 

  . فعل ذلك كسوة كاملةيبعث السلطان لكل من

    

فلما رأيت جهات املشور غاصة بالناس نظرت مييناً ومشاالً، أرتاد موضعاً جللوسي فرأيت هنالك سقيفة 
مرتفعة من األرض مبقدار شرب، ويف إحدى زواياها رجل منفرد عن الناس قاعد، عليه ثوب صوف مثل 

ج ويف األسفار، فتقدمت منه، وانقطع عين أصحايب ملا اللبد يلبسه بتلك البالد ضعفاء الناس أيام املطر والثل
رأوا إقدامي حنوه، وعجبوا مين وأنا ال علم يل بشيء من حاله فصعدت السقيفة وسلمت على الرجل، 

فرد علي السالم، وارتفع عن األرض كأنه يريد القيام، وهم يسمون ذلك نصف القيام وقعدت يف الركن 
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، وقد رموين بأبصارهم مجيعاً فعجبت منهم، ورأيت الفقهاء واملشايخ املقابل له، مث نظرت إىل الناس
وأألشراف مستندين إىل احلائط حتت السقيفة، وأشار إيل أحد القضاة أن أحنط إىل جانبه فلم أفعل، 

وحينئذ استشعرت أنه السلطان فلما كان بعد ساعة أتى شيخ املشايخ نور الدين الكرماين الذي ذكرناه 
  .ىل السقيفة وسلم على الرجل فقام إليه وجلس فيما بيين وبينه، فحيئذ علمت أنه السلطانقبل، فصعد إ

مث جيء باجلنازة، وهي بني أشجار األترج والليمون وقد مألوا أغصاا بثمارها، وهي بأيدي الرجال 
ها، فأكان اجلنازة متشي يف بستان، واملشاعل يف رماح طوال بني يديها، والشمع كذلك، فصلى علي

هال فيجان، على اربعة أميال من املدينة، : وذهب الناس معها إىل مدفن امللوك، وهو مبوضع يقال له
وهنالك مدرسة عظيمة يشقها ر، وبداخلها مسجد تقام فيه اجلمعة وخبارجها محام، وحيف ا بستان 

  . املوضع فعدت إىل املدرسةعظيم وا الطعام للوارد والصادر، ومل أستطع أن أذهب معهم إىل املدفن لبعد

فلما كان بعد ايام بعث إيل السلطان رسوله الذي أتاين بالضيافة اوالً يدعوين إليه، فذهبت معه إىل باب 
يعرف بباب السر، وصعدنا يف درج كثرية إىل أن انتهينا إىل موضع ال فرش به، ألجل ما هم فيه من 

تان قد غطيتا، إحدامها من الذهب وأألخرى من احلزن، والسلطان جالس فوق خمدة، وبني يديه آني
الفضة، وكانت بالس سجادة خضراء، ففرشت يل بالقرب منه، وقعدت عليها وليس بالس إال 

حاجبه الفقيه حممود، وندمي له ال أعرف امسه فسألين عن حايل وبالدي، وسألين عن امللك الناصر، وبالد 
كبري، وهو رئيس فقهاء تلك البالد، فقال يل السلطان، هذا موالنا احلجاز، فأجبته عن ذلك، مث جاء فقيه 

فضيل، والفقيه ببالد األعاجم كلها إمنا خياطب مبوالنا وبذلك يدعوه السلطان وسواه، مث أخذ يف الثناء 
على الفقيه املذكور، وظهر يل أن السكر غالب عليه، وكنت قد عرفت إدمانه على اخلمر، مث قال يل 

أنت من أوالد السلطان : إن كنت تسمع مين أقول لك: عريب، وكان حيسنه تكلم فقلت لهباللسان ال
أتابك امحد املشهور بالزهد والصالح، وليس فيك ما يقدح يف سلطنتك غري هذا، وأشرت إىل اآلنيتني 

االجتماع مع أمثالك رمحة، : فخجل من كالمي وسكت، وأردت األنصراف، فأمرين باجللوس، وقال يل
رأيته يتمايل ويريد النوم، فانصرفت وكنت تركت نعلي بالباب فلم أجده، فرتل الفقيه حممود يف طلبه، مث 

وصعد الفقيه فضل يطلبه يف داخل الس، فوجده يف طاق هنالك فأتى به فأخجلين بره واعتذرت إليه، 
 يقدر أحد أن يقوله له بارك اهللا فيك هذا الذي قلته لسلطاننا ال: فقبل نعلي ووضعه على رأسه وقال يل

  .غريك، واهللا أين ألرجو أن يؤثر ذلك فيه

مث كان رحيلي من حضرة إيذج بعد ايام، فرتلت مبدرسة السالطني اليت ا قبورهم، وأقمت ا أياماً، 
وبعث إيل السلطان جبملة دنانري، وبعث مبثلها ألصحايب وسافرنا يف بالد هذا السلطان عشرة ايام يف 

ة، ويف كل ليلة ترتل مبدرسة فيها الطعام، فمنها ما هو يف العمارة، ومنها ما ال عمارة حوله جبال شاخم
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ويف اليوم العاشر نزلنا مبدرسة تعرف مبدرسة كريو الرخ، وهي آخر . ولكن جيلب إليها مجيع ما حتتاج إليه
  .انبالد امللك وسافرنا منها يف بسيط من األرض كثري املياه من عمالة مدينة أصفه

    

وضبط امسها بضم اهلمزة وإسكان الشني املعجم وضم التاء املعلوة وإسكان " مث وصلنا إىل بلدة أشتركان 
مث رحلنا منها . وهي بلدة حسنة كثرية املياه والبساتني، وهلا مسجد بديع يشقه النهر" الراء وآخره نون 

رية ذات أار وأشجار وبساتني وصلناها كأنه تثنية فريوز، وهي مدينة صغ: إىل مدينة فريوزان، وامسها
بعد صالة العصر فرأينا أهلها قد خرجوا لتشييع جنازة، وقد أوقدوا خلفها وأمامها املشاعل، وأتبعوها 

ومررنا بالغد بقرية يقال هلا . باملزامري واملغنني بأنواع أألغاين املطربة، فعجبنا من شأم، وبتنا ا ليلة
ر عظيم، وإىل جانبه مسجد على النهاية من احلسن، تصعد إليه يف درج، وحتفه نبالن، وهي كبرية على 

وسرنا يومنا فيما بني البساتني واملياه والقرى احلسان وأبراج احلمام، ووصلنا بعد العصر إىل . البساتني
، ومدينة "وامسها بقال بالفاء اخلالصة ويقال بالفاء املعقودة املفخمة " مدينة أصفهان من عراق العجم 

أصفهان من كبار املدن وحساا إال أا اآلن قد خرب أكثرها بسبب الفتنة ايل بني أهل السنة 
والروافض، وهي متصلة بينهم حىت اآلن، فال يزالون يف قتال وا الفواكه الكثرية، ومنها املشمش الذي ال 

 عن لوز حلو، ومنها السفرجل الذي نظري له، يسمونه بقمر الدين، وهم ييبسونه ويدخرونه، ونواه ينكسر
المثيل له يف طيب املطعم وعظم اجلرم، واألعناب الطيبة، والبطيخ العجيب الشأن الذي ال مثيل له يف 
الدنيا إال ما كان من بطيخ خبارى وخوارزم، وقشره أخضر، وداخله أمحر ويدخر كما تدخر الشرحية 

ه فإنه أول أمره يسهله وكذلك أتفق يل ما أكلته باملغرب، وله حالوة شديدة ومن مل يكن ألف أكل
بأصفهان وأهل أصفهان حسان الصور وألوام بيض زاهرة، مشوبة باحلمرة والغالب عليهم الشجاعة 

والنجدة، وفيهم كرم وتنافس عظيم فيما بينهم يف األطعمة تؤثر عنهم فيه أخبار غريبة، ورمبا دعا أحدهم 
كل نان وماس، والنان بلسام اخلبز واملاس اللنب فإذا ذهب معه أطعمه اذهب معي لنأ: صاحبه فيقول له

أنواع الطعام العجيب مباهياً له بذلك وأهل كل صناعة يقدمون على أنفسهم كبرياً منهم يسمونه الكلو 
وكذلك كبار املدينة من غري أهل الصناعات وتكون اجلماعة من الشبان األعزاب، وتفاخر تلك 

ف بعضهم بعضاً مظهرين ملا قدروا عليه من اإلمكان، حمتفلني يف األطعمة وسواها اجلماعات، ويضي
االحتفال العظيم، ولقد ذكر يل أن طائفة منهم أضافت أخرى، فطبخوا طعامهم بنار الشمع مث أضافتها 

وكان نزويل بأصفهان يف زاوية تنسب للشيخ علي بن سهل تلميذ . األخرى فطبخوا طعامهم باحلرير
د، وهي معظمة بقصدها أهل تلك اآلفاق، ويتربكون بزيارا وفيها الطعام للوارد والصادر وا محام اجلني

عجيب مفروش بالرخام وحيطانه بالقاشاين وهو موقوف يف السبيل ال يلزم أحداً يف دخوله شيء وشيخ 
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س الدين حممد بن هذه الزاوية الصاحل العابد الورع قطب الدين حسني ابن الشيخ الصاحل ويل اهللا مش
حممود ابن علي املعروف بالرجاء، وأخوه العامل املفيت شهاب الدين أمحد أقمت عند الشيخ قطب الدين 
ذه الزاوية أربعة عشر يوماً، فرأيت من اجتهاده يف العبادة وحبه يف الفقراء واملساكني وتواضعه هلم ما 

 كسوة حسنة وساعة وصويل الزاوية بعث قضيت منه العجب وبالغ يف إكرامي وأحسن ضيافيت وكساين
  .إيل بالطعام وبثالث بطيخات من البطيخ الذي وصفناه آنفاً، ومل أكن رأيته قبل وال أكلته

    

دخل علي يوماً مبوضع نزويل من الزاوية، وكان ذلك املوضع يشرف على بستان : كرامة هلذا الشيخ
 يف البستان، ورأيت يف مجلتها جبة بيضاء مبطنة، للشيخ، وكانت ثيابه قد غسلت يف ذلك اليوم، ونشرت

مثل هذه كنت أريد فلما دخل علي الشيخ نظر يف : تدعى عندهم هزرميخي، فأعجبتين، وقلت يف نفسي
ناحية البستان، وقال لبعض خدامه، ائتين بذلك الثوب اهلزرميخي، فأتوا به فكساين إياه فأهويت إىل 

سين طاقية من رأسه وجييزين يف ذلك مبا أجازه والده عن شيوخه، قدميه أقبلهما، وطلبت منه أن يلب
فألبسين إياه يف الرابع عشر جلمادى األخرية سنة سبع وعشرين وسبعمائة، بزاويته املذكورة، كما لبس 

من والده مشس الدين، ولبس والده من أبيه تاج الدين حممود، ولبس حممود من أبيه شهاب الدين 
ي من اإلمام شهاب الدين أيب حفص عمر بن حممد بن عبد اهللا السهروردي، ولبس علىالرجاء، ولبس عل

عمر من الشيخ الكبري ضياء الدين أيب النجيب السهروردي، ولبس أبو النجيب من عمه اإلمام وحيد 
الدين عمر، ولبس عمر من والده حممد ابن عبد اهللا املعروف بعمويه، ولبس حممد من الشيخ أخي فرج 

، ولبس أخو فرج من الشيخ أمحد الدينوري، ولبس أمحد من اإلمام ممشاد الدينوري، ولبس ممشاد الزجناين
من الشيخ احملقق علي بن سهل الصويف، ولبس علي بن أيب القاسم اجلنيد، ولبس اجلنيد من سري 

س السقطي، ولبس سري السقطي من داود الطائي، ولبس داود من احلسن ابن أيب احلسن البصري، ولب
هكذا أورد الشيخ أبو : قال ابن جزي. احلسن ابن أيب احلسن البصري من أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

عبد اهللا هذا السند، واملعروف فيه أن سرياً السقطي صحب معروفاً الكرخي، وصحب معروف داود 
منا املعروف أنه الطائي، وكذلك داود الطائي بينه وبني احلسن حبيب العجمي، وأخوه فرج الزجناين إ

صحب أبا العباس النهاوندي، وصحب النهاوندي أبا عبد اهللا بن خفيف، وصحب ابن خفيف أبا حممد 
ورمبا صحب رومب أبا القاسم اجلنيد وأما حممد بن عبد اهللا عمويه فهو الذي صحب الشيخ أمحد 

 هو عبد اهللا بن ابن حممد الدينوري األسود، وليس بينهما أحد واهللا أعلم والذي صحب أخا فرج الزجناين
  .بن عبد اهللا والد أيب النجيب
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مث سافرنا من أصفهان بقصد زيارة الشيخ جمد الدين بشرياز وبينهما مسرية عشرة ايام فوصلنا إىل بلدة 
وبينها وبني أصفهان مسرية ثالثة وهي بلدة صغرية " وضبطها بفتح الكاف وكسر الالم وياء مد " كليل، 

بساتني وفواكه، ورأيت التفاح يباع يف سوقها مخسة عشر رطالً عراقياً بدرهم، ودرمههم ذات أار و
ثلث النقرة ونزلنا منها بزاوية عمرها كبري هذه البلدة املعروف خبواجه كايف، وله مال عريض قد اعانه اهللا 

بيل مث سرنا من كليل على إنفاقه يف سبيل اخلريات من الصدقة وعمارة الزوايا وإطعام الطعام ألبناء الس
يومني ووصلنا إىل قرية كبرية تعرف بصوماء، وا زاوبة فيها الطعام للوارد والصادر عمرها خواجة كايف 

وضبط امسها بفتح الياء آخر احلروف واسكان الزاي وضم الدال " املذكور، مث سرنا منها إىل يزدخاص 
واملسجد اجلامع ا : نة العمارة حسنة السوق، بلدة صغرية متق"املهمل وخاء معجم والف وصاد مهمل 

عجيب مبين باحلجارة مسقف ا والبلدة على صفة خندق فيه بساتينها ومياهها، وخبارجها رباط يرتل به 
املسافرون، عليه باب حديد، وهو يف النهاية من احلصانة واملنعة، وبداخله حوانيت يباع فيها كل ما 

 عمره األمري حممد شاه ينجو، والد السلطان أيب إسحاق ملك شرياز، ويف وهذا الرباط. حيتاجه املسافرون
يزدخاص يصنع اجلنب اليزد خاصي، وال نظري له يف طيبه وزن اجلبنة منه من أوقيتني إىل أربع، مث سرنا 

وامسها بياءين " مث سافرنا إىل مايني . منها على طريق دشت الروم، وهي صحراء يسكنها األتراك
وهي بلدة صغرية كثرية األار والبساتني حسنة األسواق، وأكثر أشجارها " أوالمها مكسورة مسفولتني 

مث سافرنا منها إىل مدينة شرياز، وهي مدينة أصلية البناء فسيحة األرجاء شهرية الذكر منيفة القدر، . اجلوز
ة وهي كثرية العمارة متقنة املباين هلا البساتني املونقة واألار املتدفقة واألسواق البديعة والشوارع الرفيع

عجيبة الترتيب وأهل كل صناعة يف سوقها ال خيالطهم غريهم حسان الصور نظاف املالبس وليس يف 
املشرق بلدة تداين مدينة دمشق يف حسن أسواقها وبساتينها وأارها وحسن صور ساكنيها اال شرياز، 

ع اجلهات، وتشقها مخسة أار، أحدها النهر وهي يف بسيط من األرض حتف فيها البساتني من مجي
املعروف بركن آباد وهو عذب املاء شديد الربودة يف الصيف، سخن يف الشتاء فينبعث من عني يف سفح 
جبل هنالك يسمى القليعة ومسجدها األعظم يسمى باملسجد العتيق، وهو أكرب املساجد ساحة وأحسنها 

ل يف أوان احلر كل ليلة وجيتمع فيه كبار أهل املدينة كل عشية بناء، وصحنه متسع مفروش باملرمر، ويغس
ويصلون به املغرب والعشاء وبشماله باب يعرف بباب حسن، يفضي إىل سوق الفاكهة وهي من أبداع 

وأهل شرياز أهل صالح ودين وعفاف، . األسواق، وأنا أقول بتفضيلها على باب الربيد من دمشق
فاف، وخيرجن ملتحفات متربقعات فال يظهر منهم شيء وهلن وخصوصا نساؤها وهن يلبسن اخل

الصدقات واإليثار، ومن غريب حاهلن أن جيتمعن لسماع الواعظ يف كل يوم اثنني ومخيس ومجعة 
باجلامع األعظم، فرمبا اجتمع منهن األلف واأللفان بأيديهن املراوح، يروحن ا على أنفسهن من شدة 
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وعند دخويل إىل مدينة شرياز مل يكن يل . ء يف مثل عددهن يف بلدة من البالدومل أر اجتماع النسا. احلر
هم اال قصد الشيخ القاضي اإلمام قطب األولياء فريد الدهر ذي الكرامات الظاهرة جمد الدين امساعيل بن 

ي من حممد بن خداد، ومعىن خداد عطية اهللا فوصلت إىل املدرسة ادية املنسوبة إليه وا سكناه، وه
عمارته، فدخلت إليه رابع أربعة من أصحايب، ووجدت الفقهاء وكبار أهل املدينة يف انتظاره فخرج إىل 

صالة العصر ومعه حمب الدين وعالء الدين ابنا أخي شقيقه روح الدين أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله 
ذ بيدي إىل أن وصل إىل ومها نائباه يف القضاء لضعف بصره وكرب سنه فسلمت عليه وعانقين وأخ

مصاله، فأرسل يدي وأومأ إيل أن أصلي إىل جانبه ففعلت وصلى العصر مث قرئ بني يديه من كتاب 
املصابيح وشوارق األنوار للصاغاين، وطالعه نائباه مبا جرى لديهما من القضايا، وتقدم كبار املدينة 

 حايل وكيفية قدومي، وسألين عن املغرب للسالم عليه، وكذلك عادم معه صباحاً ومساء مث سألين عن
ومصر والشام واحلجاز فأخربته بذلك وأمر خدامه فأنزلوين بدويرة صغرية باملدرسة ويف غد ذلك اليوم 

وصل إليه رسول ملك العراق السلطان أيب سعيد وهو ناصر الدين الدرقندي من كبار األمراء، خراساين 
  .األصل

    

 عن رأسه، وهم يسموا الكال، وقبل رجل القاضي، وقعد بني يديه، ممسكاً فعند وصوله إليه نزع شاشيته
وكان هذا األمري قد قدم يف حنو مخسمائة فارس من . أذن نفسه بيده، وهكذا فعل أمراء التتر عند ملوكهم

مماليكه وخدامه وأصحابه ونزل خارج املدينة، ودخل إىل القاضي يف مخسة نفر، ودخل جملسه وحده 
  . متأدباًمنفرداً

  حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ وهي من الكرامات الباهرة 

كان ملك العراق السلطان حممد خدابنده قد صحبه يف حال كفره فقيه من الروافض اإلمامية يسمى مجال 
ه فزين ل. فلما أسلم السلطان املذكور وأسلمت بإسالمه التتر، زاد يف تعظيم هذا الفقيه. الدين بن مطهر

وشرح له حال الصحابة واخلالفة، وقرر لديه أن أبا بكر وعمر كانا . مذهب الروافض وفضله يف غريه
وزيرين لرسول اهللا، وأن علياً ابن عمه وصهره، فهو وارث اخلالفة، ومثل له ذلك مبا هو مألوف عنده من 

بالكفر، وعدم معرفته أن امللك الذي بيده إمنا هو إرث عن أجداده وأقاربه مع حداثة عهد السلطان 
فأمر السلطان حبمل الناس على الرفض، وكتب بذلك إىل العراقني وفارس وأذربيجان . بقواعد الدين

وأصفهان وكرمان وخراسان، وبعث الرسل إىل البالد، فكان أول بالد وصل إليها بغداد وشرياز 
وأكثرهم على مذهب االمام فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب األزج منهم وهم أهل السنة . وأصفهان
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وأتوا املسجد اجلامع يف يوم اجلمعة ومعهم السالح وبه رسول . أمحد بن حنبل، وقالوا ال مسع وال طاعة
السلطان، فلما صعد اخلطيب املنرب قاموا إليه وهم اثنا عشر ألفاً من سالحهم، وهم محاة بغداد واملشار 

عتادة، إن زاد فيها أو نقص منها، فإم قاتلوه، وقاتلو رسول فحلفوا له أنه إن غري اخلطبة امل. إليهم فيها
وكان السلطان أمر بأن تسقط أمساء اخللفاء وسائر الصحابة . امللك ومستسلمون بعد ذلك ملا شاءه اهللا

فخاف اخلطيب من القتل، وخطب . من اخلطبة، وال يذكر إال اسم علي ومن تبعه كعمار رضي اهللا عنهم
فرجعت الرسل إىل امللك فأخربوه مبا جرى . وفعل أهل شرياز وأصفهان كفعل أهل بغداد. اخلطبة املعتادة

فكان أول من أيت به منهم القاضي جمد الدين قاضي شرياز . يف ذلك فأمر أن يؤتى بقضاة املدن الثالث
إىل فلما وصل القاضي أمر أن يرمي به . والسلطان إذ ذاك يف موضع يعرف بقراباغ، وهو موضع مصيفه

فإذا أويت مبن يسلط . الكالب اليت عنده، وهي كالب ضخام يف أعناقها السالسل معدة ألكل بين آدم
عليه الكالب جعل يف رحبة كبرية مطلقاً غري مقيد، مث بعثت تلك الكتاب عليه فيفر أمامها وال مفر له، 

صلت إليه، بصبصت إليه فلما أرسلت الكالب على القاضي جمد الدين وو. فتدركه فتمزقه، وتأكل حلمه
وحركت أذناا بني يديه، ومل جم عليه بشيء، فبلغ ذلك السلطان، فخرج من داره حايف القدمني 
فأكب على رجل القاضي يقبلهما، وأخذ بيده وخلع عليه مجيع ما كان عليه من الثياب، وهي أعظم 

 له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه، ما كرامات السلطان عندهم، وإذا خلع ثيابه كذلك على أحد، كانت شرفاً
وملا خلع السلطان ثيابه على القاضي جمد . دامت تلك الثياب أو شيء منها، وأعظمها يف ذلك السراويل

ورجع السلطان عن مذهب الرفض، . الدين أخذ بيده وأدخله إىل داره وأمر نساءه بتعظيمه والتربك به
السنة واجلماعة، وأجزل العطاء للقاضي وصرفه إىل بالده وكتب إىل بالده ان يقر الناس على مذهب أهل 

مكرماً معظماً، وأعطاه يف مجلة عطاياه مائة قرية من قرى مجكان، وهو خندق بني جبلني طوله أربعة 
ومن قراه العظيمة . القرى منتظمة جبانبيه، وهو أحس موضع بشرياز. وعشرون فرسخاً، يشقه ر عظيم

ومن عجائب هذا املوضع املعروف جبمكان أن . يمن ، وهي للقاضي املذكوراليت تضاهي املدن قرية م
نصفه مما يلي شرياز وذلك مسافة اثين عشر فرسخاً شديد الربد ويرتل فيه الثلج وأكثر شجره اجلوز، 

  .واجلزء اآلخر مما يلي بالد هنج وبال وبالد الالر يف طريق هرمز شديد احلر وفيه شجر النخيل

    

قصدته من هرمز متربكاً بلقائه، وذلك .  لقاء القاضي جمد الدين ثانية حني خروجي من اهلندوقد تكرر يل
فدخلت عليه وهو قد ضعف عن . وبني هرمز وشرياز مسرية مخسة وثالثني يوماً. سنة مثان وأربعني

حلم احلركة، فسلمت عليه فعرفين وقام إيل فعانقين ووقعت يدي على مرفقه، وجلده الصق بالعظم ال 
وزرته يوماً فوجدت ملك شرياز السلطان أبا إسحاق، . وأنزلين باملدرسة حيث أنزلين أول مرة. بينهما
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وسيقع ذكره، قاعداً بني يديه، ممسكاً بإذن نفسه، وذلك هو غاية األدب عندهم، ويفعله الناس إذا قعدوا 
فسألت عن سبب ذلك فأخربت . وأتيت مرة أخرى إىل املدرسة، فوجدت باا مسدوداً. بني يدي امللك

فوصلتا إليه إىل . أن أم السلطان وأخته نشأت بينهما خصومة يف مرياث، فصرفهما إىل القاضي جمد الدين
وأهل شرياز ال يدعونه بالقاضي، وإمنا يقولون له . وفصل بينهما بواجب الشرع. املدرسة، وحتاكمتا عنده

وكان آخر عهدي . قود اليت تفتقر إىل ذكر امسه فيهاوكذلك يكتبون يف التسجيالت والع. موالنا أعظم
والحت علي أنواره وظهرت يل بركاته نفع اهللا . به يف شهر ربيع الثاين من عام مثانية وأربعني وسبعمائة

  .به وبأمثاله

  ذكر سلطان شيراز

باسم الشيخ وسلطان شرياز يف عهد قدومي عليها امللك الفاضل أبو إسحاق بن حممد شاه ينجو مساه أبوه 
وهو من خيار السالطني، حسن الصورة والسرية واهليئة، كرمي النفس . أيب إسحاق الكازروين نفع اهللا به

وعسكره ينيف على مخسني ألفاً من الترك واألعاجم، . مجيل األخالق متواضع، صاحب قوة وملك كبري
ه، وال يستخدمهم وال يقرم وال وهو ال يأمتن أهل شرياز على نفس. وبطانته االدنون إليه أهل أصفهان

ومن وجد بيده السالح . يبيح ألحد منهم محل السالح، ألم أهل جندة وبأس شديد وجرأة على امللوك
. ولقد شاهدت رجالً مرة جتره اجلنادرة، وهم الشرط إىل احلاكم، وقد ربطوه يف عنقه. منهم عوقب

فذهب السلطان املذكور إىل قهر أهل شرياز . لفسألت عن شأنه، فأخربت أنه وجدت يف يده قوس باللي
وكان أبوه حممد شاه ينجو والياً على شرياز من قبل . وتفضيل األصفهانيني عليهم، ألنه خيافهم على نفسه

فلما تويف وىل السلطان أبو سعيد مكانه الشيخ حسيناً، . ملك العراق، وكان حسن السرية حمبباً إىل أهلها
األمراء، وسيأيت ذكره، وبعث معه العساكر الكثرية، فوصل إىل شرياز وملكها وهو ابن اجلويان أمري 

  .وهي من أعظم بالد اهللا جمىب. وضبط جمابيها

    

ذكر يل احلاج قوام الدين الطمغجي، وهو وايل اىب ا، أنه ضمنها بعشرة آالف دينار دراهم يف كل 
وأقام ا األمري حسني مدة مث أراد القدوم . هباًوصرفها من ذهب املغرب ألفان ومخسمائة دينار ذ. يوم

على ملك العراق، فقبض على أيب إسحاق بن حممد شاه ينجو، وعلى أخويه ركن الدين ومسعود بك 
وعلى والدته طاش خاتون، وأراد محلهم إىل العراق ليطالبوا بأموال أبيهم فلما توسطوا السوق بشرياز 

فإن عادة نساء األتراك أن ال . عة حياء ان ترى يف تلك احلالكشفت طاش خاتون وجهها وكانت متربق
أهكذا يا أهل شرياز أخرج من بينكم وأنا فالنة زوجة : يغطني وجوههن، واستغاثت بأهل شرياز، وقالت
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ال : فالن ؟ فقام رجل من النجارين يسمى لوان حممود، قد رأيته بالسوق حني قدومي على شرياز فقال
فتابعه الناس على قوله وثارت عامتهم ودخلوا يف السالح . لدنا، وال نرضى بذلكنتركها خترج من ب

وفر األمري حسني ومن معه وقدم على . وقتلوا كثرياً من العسكر وأخذوا األموال وخلصوا املرأة وأوالدها
. ها مبا شاءالسلطان أيب سعيد مهزوماً، فأعطاه العساكر الكثيفة وأمره بالعودة إىل شرياز والتحكم يف أهل

فلما بلغ أهلها ذلك، علموا أم ال طاقة هلم به فقصدوا القاضي جمد الدين، وطلبوا منه أن حيقن دماء 
. فترجل له األمري عن فرسه وسلم عليه ووقع الصلح. الفريقني ويوقع الصلح، فخرج إىل األمري حسني

رز أهلها للقائه يف أمجل ترتيب وزينوا فلما كان من الغد ب. ونزل األمري حسني ذلك اليوم خارج املدينة
فلما . البلد وأوقدوا الشمع الكثري، ودخل االمري حسني يف أة وحفل عظيم وسار فيهم بأحسن سرية

مات السلطان أبو سعيد وانقرض عقبه، وتغلب كل أمري على ما بيده، خافهم األمري حسني على نفسه 
وعلى أصفهان وبالد فارس، وذلك مسرية شهر ونصف وخرج عنهم، وتغلب السلطان أبو اسحاق عليها 

واشتدت شوكته وطمحت مهته إىل متلك ما يليه من البالد، فبدأ باألقرب منها وهي مدينة بزد، . شهر
مدينة حسنة نظيفة عجيبة األسواق ذات أار مطردة وأشجار نضرية وأهلها جتار شافعية املذهب؛ 

فر شاه ابن األمري حممد شاه بن مظفر بقلعة على ستة أميال فحاصرها وتغلب عليها وحتصن األمري مظ
فظهر من األمري مظفر من الشجاعة ما خرق املعتاد، ومل يسمع . منها منيعة، حتدق ا الرمال فحاصره ا

فكان يضرب على عسكر السلطان أيب إسحاق ليالً، ويقتل ما شاء، وخيرق املضارب والفساطيط، . مبثله
وضرب ليلة على دوار السلطان وقتل هنالك مجاعة وأخذ من .  فال يقدر على النيل منهويعود إىل قلعته

فأمر السلطان أن تركب يف كل ليلة مخسة آالف فارس ويصنعون له . عتاق خيله عشرة وعاد إىل قلعته
وتالحقت العساكر فقاتلهم، وخلص إىل قلعته ومل يصب من أصحابه إال واحداً أتى به إىل . الكمائن

مث وقعت بينهما . لسلطان أيب إسحاق فخلع عليه وأطلقه وبعث معه أماناً ملظفر ليرتل إليه فأىب ذلكا
أريد أن أراه، فإذا رأيته : فقال. املراسلة ووقعت له حمبة يف قلب السلطان أيب إسحاق ملا رأى من شجاعته

إنزل على : فقال له السلطانفوقف السلطان يف خارج القلعة ووقف هو بباا، وسلم عليه . انصرفت عنه
إين عاهدت اهللا أن ال أنزل إليك حىت تدخل أنت قلعيت وحينئذ أنزل إليك، فقال : فقال له مظفر. األمان

  .فدخل إليه السلطان يف عشرة من أصحاب اخلواص. له أفعل ذلك

ل من طعامه فلما وصل باب القلعة ترجل مظفر وقبل ركابه ومشى بني يديه مترجالً، فأدخله داره وأك
ونزل معه إىل احمللة راكباً، فأجلسه السلطان إىل جانبه، وخلع عليه ثيابه وأعطاه ماالً عظيماً، ووقع 

وعاد السلطان إىل . االتفاق بينهما ان تكون اخلطبة باسم السلطان أيب إسحاق، وتكون البالد ملظفر وأبيه
  .بالده
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ء إيوان كإيوان كسرى وأمر أهل شرياز أن يتولوا حفر وكان السلطان أبو إسحاق طمح ذات مرة إىل بنا
وكان أهل كل صناعة يباهون من عداهم، فانتهوا يف املباهاة إىل ان صنعوا . فأخذوا يف ذلك. أساسه

القفاف لنقل التراب من اجللد، وكسوها ثياب احلرير املزركش، وفعلوا حنو ذلك يف براذع الدواب، 
وكانوا حني احلفر يلبسون أمجل . من الفضة، وأوقدوا الشمع الكثريوإخراجها، وصنع بعضهم الفؤوس 

وقد شاهدت هذا . والسلطان يشاهد أفعاهلم من منظرة له. مالبسهم، ويربطون فوط احلريرعلى أوساطهم
وملا بين أساسه رفع عن أهل املدينة التخدمي فيه، وصارت . املبىن وقد ارتفع عن األرض حنو ثالثة أذرع

ومسعت وايل املدينة يقول إن معظم جمباها ينفق يف . م فيه باألجرة، وحيشر لذلك آالف منهمالقعلة ختد
كان أبوه نائباً . وقد كان املوكل به األمري جالل الدين بن الفلكي التوريزي، وهو من الكبار. ذلك البناء

لكي أخ فاضل امسه هبة وهلذا األمري جالل الدين الف. عن وزير السطان أيب سعيد املسمى علي شاه جيالن
اللّه، ويلقب اء امللك، وفد على ملك اهلند حني وفودي عليه، ووفد معنا شرف امللك أمري خيت، فخلع 

. ملك اهلند علينا مجيعاً، وقدم كل واحد يف شغل يليق به، وعني لنا املرتب واإلحسان، وسنذكر ذلك

ولكن أين الثريا من . كور يف اإليثار وإجزال العطاياوهذا السلطان أبو إسحاق يريد التشبه مبلك اهلند املذ
وأظم ماتعارفنا من أعطيات أيب إسحاق أنه اعطى الشيخ زاده اخلراساين الذي أتاه رسوالً عن . الثرى

وأما ملك اهلند فلم يزل يعطي أضعاف ذلك ملن ال حيصى كثرة من أهل . ملك هراة سبعني ألف دينار
  .خراسان وغريهم

  حكاية 

 عجيب فعل ملك اهلند مع اخلراسانيني أنه قدم عليه رجل من فقهاء خراسان هروي املولد، من ومن
سكان خوارزم، يسمى باألمري عبد اهللا، بعثته اخلاتون ترابك زوج األمري قطلود مور صاحب خوارزم 

ا املذكور دية إىل ملك اهلند املذكور، فقبلها وكافأ عنها بأضعافها وبعث ذلك إليها، واختار رسوهل
ادخل إىل اخلزانة فارفع منها قدر ما تستطيع أن : اإلقامة عنده فصريه يف ندمائه فلما كان ذات يوم قال له

فرجع إىل داره فأتى بثالث عشرة خريطة، وجعل يف كل خريطة قدر ما وسعته وربط . حتمله من الذهب
من اخلزانة وقع ومل يستطع كل خريطة بعضو من أعضائه، وكان صاحب قوة وقام ا، فلما خرج 

فأمر السلطان بوزن ما خرج به فكان مجلته ثالثة عشر مناً مبنان دهلي، واملن الواحد منها مخسة . النهوض
  .فأمره أن يأخذ مجيع ذلك فأخذه. وعشرون رطالً مصرياً

  حكاية تناسبها 
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آنفاً حبضرة ملك اهلند، فأتاه اشتكى مرة أمري خيت امللقب بشرف الدين اخلراساين، وهو الذي تقدم ذكره 
ووضع . السرير: وملا دخل عليه أراد القيام، فحلف له امللك أن ال يرتل عن كته والكت. امللك عائداً

وأمر املريض أن يقعد يف . مث دعا بالذهب وامليزان فأحضرا. للسلطان متكأة يسموا املورة، فقعد عليها
فقال له البس . و علمت أنك تفعل هذا للبست علي ثياباً كثريةإحدى كفيت امليزان، فقال يا خوند عامل ل

فلبس ثيابه املعدة للربد احملشوة بالقطن، وقعد يف كفة امليزان، ووضع . اآلن مجيع ما عندك من الثياب
  .خذ هذا فتصدق به على رأسك وخرج عنه: الذهب يف الكفة اآلخرى حىت رجحه الذهب، وقال له

  حكاية تناسبها 

فجعل مرتبه مائة . يه الفقري عبد العزيز األردويلي، وكان قد قرأ علم احلديث بدمشق، فتفقه فيهوفد عل
وحضر جملسه يوماً، فسأله السلطان عن . دينار دراهم يف اليوم، وصرف ذلك مخسة وعشرون ديناراً ذهباً

 يزول من جملسه حديث، فسرد له أحاديث كثرية يف ذلك املعىن، فأعجبه حفظه، وحلف له برأسه أنه ال
حاى يفعل معه ما يراه، مث نزل امللك عن جملسه، فقبل قدميه وأمر بإحضار صينية من ذهب، وهي مثل 

: الطيفور الصغري، وأمر أن يؤتى فيها ألف دينار من الذهب، وأخذها السلطان بيده، فصبها عليه، وقال

يخ عبد الرمحن األسفراييين، وكان ووفد عليه مرة رجل خراساين يعرف بابن الش. هي لك مع الصينية
أبوه نزل بغداد، فأعطاه مخسني ألف دينار دراهم وخيال وعبيداً وخلعاً، وسنذكر كثرياً من أخبار هذا 

وإمنا ذكرنا هذا ملا قدمناه من أن السلطان أبا إسحاق يريد التشبه به يف . امللك عند ذكر بالد اهلند
  .فال يلحق بطبقة ملك اهلند يف الكرم والسخاءوهو وإن كان كرمياً فاضالً . العطايا

  ذكر بعض المشاهد بشيراز

    

فمنها مشهد أمحد بن موسى أخي علي الرضا بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي 
بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنهم، وهو مشهد معظم عند أهل شرياز يتربكون به، ويتوسلون إىل اهللا 

وبنت عليه طاش خاتون أم السلطان أيب إسحاق مدرسة كبرية وزاوية فيها الطعام للوارد . لهتعاىل بفض
ومن عادة اخلاتون أا تأيت إىل هذا املشهد يف كل ليلة . والقراء يقرأون القرآن على التربة دائماً. والصادر

مسعت من . الد اهللا شرفاءوشرياز من أكثر ب. وجيتمع يف تلك الليلة القضاة والفقهاء والشرفاء. اثنني
الثقات أن الذين هلم ا املرتبات من الشرفاء ألف وأربعمائة ونيف بني صغري وكبري، ونقيبهم عضد الدين 

فإذا حضر القوم باملشهد املذكور ختموا القرآن قراءة يف املصاحف، وقرأ القراء باألصوات . احلسيين
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ويكون ذلك كله بعد صالة . ا أكل القوم، وعظ الواعظفإذ. احلسنة، وأيت بالطعام والفواكه واحللواء
مث ضرب الطبول واألنفار والبوقات على . الظهر إىل العشي واخلاتون يف غرفة مطلة على املسجد هلا شباك

ومن املشاهد ا مشهد اإلمام القطب الويل أيب عبد اهللا ابن . باب التربة، كما يفعل عند أبواب امللوك
وهو قدوة بالد فارس كلها، ومشهد معظم عندهم، يأتون إليهم بكره . م بالشيخخفيف املعروف عنده
وتأيت اخلاتون إىل هذا املسجد . وقد رأيت القاضي جمد الدين أتاه زائراً واستلمته. وعشياً، فيتمسحون به

أمحد يف كل ليلة مجعة، وعليه زاوية ومدرسة وجيتمع به القضاة والفقهاء ويفعلون به كفعلهم يف مشهد 
وتربة األمري حممد شاه ينجو والد السلطان أيب إسحاق متصلة . بن موسى وقد حضرت املوضعني مجيعاً

والشيخ أبو عبد اهللا بن خفيف كبري القدر يف األولياء شهري الذكر، وهو الذي أظهر طريق . ذه التربة
  .جبل سرنديب جبزيرة سيالن من أرض اهلند

    

ه قصد مرة جبل سرنديب ومعه حنو ثالثني من الفقراء، فأصابتهم جماعة يف حيكى أن: كرامة هلذا الشيخ
طريق اجليل حيث العمارة، وتاهوا عن الطريق وطلبوا من الشيخ ان يأذن هلم يف القبض على بعض الفيلة 

. فنهاهم الشيخ عن ذلك. الصغار، وهي يف ذلك احملل كثرية جداً، ومنه حتمل إىل حضرة ملك اهلند

هم اجلوع، فتعدوا قول الشيخ، وقبضوا على فيل صغري منها وذكوه وأكلوا حلمه، وامتنع الشيخ فغلب علي
فكانت تشم الرجل منهم . عن أكله، فلما ناموا تلك الليلة اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأتت إليهم

ومه، وأخذه فيل منها، ولف عليه خرط. ومشت الشيخ ومل تتعرض له. وتقتله، حىت أتت على مجيعهم
ورمى به على ظهره، وأتى به املوضع الذي فيه العمارة فلما رآه أهل تلك الناحية عجبوا منه واستقبلوه 

فجاءوا . فلما قرب منهم أمسكه الفيل خبرطومه ووضعه عن ظهره إىل األرض حبيث يرونه. ليتعرفوا أمره
وذلك املوضع على خور يسمى . ماًإليه ومتسكوا به إىل ملكهم، فعرفوه خربه وهم كفار، وأقام عندهم أيا

ويذكر أن الشيخ غاص يف بعض األيام . وبذلك املوضع مغاص اجلوهر. خور اخليزران، واخلور هو النهر
فاختار ما يف اليمىن . اختر مالك يف إحدامها: مبحضر ملكهم وخرج وقد ضم يديه معاً، وقال للملك

. ت ال مثيل هلا، وهي عند ملوكهم يف التاج يتوارثوافرمى إليه مبا فيها، وكانت ثالثة أحجار من الياقو

وقد دخلت جزيرة سيالن هذه، وهم مقيمون على الكفر، إال أم يعظمون فقراء املسلمني، ويؤوم إىل 
دورهم، ويطعموم الطعام، ويكونون يف بيوم وبني أهليهم وأوالدهم، خالفاً لسائر كفار اهلند فإم ال 

ولقد . مع أم ال يؤذوم وال يهجوم. ، وال يطعموم يف آنيتهم، وال يسقوم فيهايقربون املسلمني
كنا نضطر إىل أن يطبخ لنا بعض اللحم، فيأتون به يف قدورهم، ويقعدون على بعد منا، ويأتون بأوراق 

وما .  منهاملوز فيجعلون عليها األرز وهو طعامهم، ويصبون عليه الكوشال وهو اإلدام، ويذهبون فنأكل
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وإن أكل منه الولد الصغري الذي ال يعقل ضربوه وأطعموه روث البقر، . فضل علينا تأكله الكالب والطري
ومن املشاهد ا مشهد الشيخ الصاحل القطب روزجهان القبلي من . وهو الذي يطهر ذلك يف زعمهم

ضي جمد الدين الذي تقدم كبار األولياء، وقربه يف مسجد جامع خيطب فيه، وبذلك اجلامع يصلي القا
. وذا اجلامع مسعت عليه كتاب مسند اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي. ذكره رضي اهللا عنه

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن أيب بكر بن املبارك : أخربتنا به وزيرة بنت عمر بن املنجا، قالت: قال
أخربنا أبو احلسن املكي بن حممد بن : طاهر املقدسي، قالأخربنا زرعة طاهر بن حممد بن : الزبيدي، قال

أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلرشي عن أيب عباس بن : منصور بن عالن العرضي، قال
ومسعت أيضاً عن القاضي . يعقوب أألصم عن الربيح بن سليمان املرادي عن اإلمام أيب عبد اهللا الشافعي

ذكور كتاب مشارق األنوار لإلمام رضي اهللا أيب الفضائل احلسن بن حممد بن جمد الدين ذا اجلامع امل
احلسن الصاغاين حبق مساعه له من الشيخ جالل الدين أيب هاشم حممد بن حممد بن أمحد اهلامشي الكويف 

 ومن املشاهد ا مشهد الشيخ الصاحل. بروايته عن اإلمام نظام الدين حممود بن عمر اهلراوي عن املصنف

  .زركوب، وعليه زاوية إلطعام الطعام

وهذه املشاهد كلها بداخل املدينة، وكذلك معظم قبور أهلها، فإن الرجل منهم ميوت ولده أو زوجته، 
فيتخذ له تربة من بعض بيوت داره، ويدفنه هناك، ويفرش البيت باحلصر والبسط، وجيعل الشمع الكثري 

 إىل ناحية الزقاق وشباك حديد، فيدخل منه القراء يقرأون عند رأس امليت ورجليه ويصنع للبيت باباً
ويقوم أهل الدار . وليس يف معمور األرض أحسن أصواتاً بالقرآن من أهل شرياز. باألصوات احلسان

وذكر يل أم يطبخون يف كل يوم نصيب . فكأن امليت مل يربح. بالتربة ويفرشوا ويوقدون السرج ا
  .ون به عنهامليت من الطعام ويتصدق

  حكاية 

    

مررت يوماً ببعض أسواق مدينة شرياز، فرأيت ا مسجداً متقن البناء مجيل الفرش، وفيه مصاحف 
موضوعة يف خرائط حرير موضوعة فوق كرسي، ويف اجلهة الشمالية من املسجد زاوية فيها شباك مفتح 

 يقرأ فيه فسلمت عليه وجلست إىل جهة السوق وهنالك شيخ مجيل اهليئة والباس، وبني يديه مصحف
إليه فسألين عن مقدمي فأخربته، وسألته عن شأن هذا املسجد فأخربين أنه هو الذي عمره ووقف عليه 
أوقافاً كثرية للقراء وسواهم، وأن تلك الزاوية أليت جلست إليه فيها هي موضع قربه إن قضى اهللا موته 

: مغطى عليه ألواح خشب، وأراين صندوقاً كان بإزائه، فقالبتلك املدينة، مث رفع بسطاً كان حتته، والقرب 
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يف هذا الصندوق كفين وحنوطي ودراهم كنت استأجرت ا نفسي يف حفر بئر لرجل صاحل فدفع يل 
هذه الدراهم، فتركتها لتكون نفقة موارايت وما فضل منها يتصدق ا فعجبت من شأنه وأردت 

ومن املشاهد خبارج شرياز قرب الشيخ الصاحل املعروف . ضعاالنصراف فحلف علي وأضافين بذلك املو
السعدي وكان أشعر أهل زمانه باللسان الفارسي، ورمبا أملع يف كالمه بالعريب وله زاوية كان قد عمرها 
بذلك املوضع حسنة، بداخلها بستان مليح وهي بقرب رأس النهر الكبري املعروف بركن أباد وقد صنع 

 صغاراً من املرمر لغسل الثياب فيخرج الناس من املدينة لزيارته ويأكلون من مساطه الشيخ هنالك أحواضاً
ومبقربة من هذه الزاوية زاوية . وكذلك فعلت عنده رمحه اهللا. ويغسلون ثيام بذلك النهر، وينصرفون

الك أخرى تتصل ا مدرسة مبنية على قرب مشس الدين السماين، وكان من األمراء الفقهاء، ودفن هن
  .بوصية منه بذلك

ومبدينة شرياز من الفقهاء الشريف جمد الدين وأمره يف الكرم عجيب، ورمبا جاد بكل ما عنده وبالثياب 
ومرتبه يف . اليت كانت عليه، ويلبس مرقعة فيدخل عليه كرباء املدينة فيجدونه على تلك احلال فيكسونه

وجي من شرياز برسم زيارة قرب الشيخ الصاحل أيب مث كان خر. كل يوم من السلطان مخسون ديناراً دراهم
إسحاق الكازروين بكازرون، وهي على مسرية يومني من شرياز، فرتلنا أول يوم ببالد الشول، وهم 

  .طائفة من األعاجم يسكنون الربية وفيهم الصاحلون

    

ل إثر صالة الظهر، كنت يوماً ببعض املساجد بشرياز، وقد قعدت أتلو كتاب اهللا عز وج: كرامة لبعضهم
فخطر خباطري أنه لو كان يل مصحف كرمي لتلوت فيه، فدخل علي يف أثناء ذلك شاب وقال يل بكالم 

فختمته ذلك اليوم قراءة . فرفعت رأسي إليه فألقى يف حجري مصحفاً كرمياً وذهب عين: قوي خذ
ووصلنا عشي . ، ومل أره بعدذلك لول الشويل: وانتظرته ألرده له، فلم يعد إيل، فسألت عنه فقيل يل

اليوم الثاين إىل كازرون، فقصدنا زاوية الشيخ أيب إسحاق نفع اهللا به، وبتنا ا تلك الليلة ومن عادم أن 
يطعموا الوارد كائناً من كان من اهلريسة املصنوعة من اللحم والسمن وتؤكل بالرقاق وال يتركون الوارد 

 ثالثة، ويعرض على الشيخ الذي بالزاوية حوائجه، ويذكرها الشيخ عليهم للسفر حىت يقيم يف الضيافة
للفقراء املالزمني للزاوية، وهم يزيدون على مائة، منهم املتزوجون ومنهم األعزاب املتجردون، فيختمون 
القرآن ويذكرون الذكر ويدعون له عند ضريح الشيخ أيب إسحاق فتقضى حاجته بإذن اهللا وهذا الشيخ 

عظم عند أهل اهلند والصني ومن عادة الركاب يف حبر الصني أم إذا تغري عليهم اهلواء، أبو إسحاق م
وخافوا اللصوص، نذروا أليب إسحاق نذراً، وكتب كل منهم على نفسه ما نذره فإذا وصلوا بر السالمة، 

 من صعد خادم الزاوية إىل املركب، وأخذوا الزمام، وقبضوا من كل ناذر نذره وما من مركب يأيت
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ومن . الصني أو اهلند إال وفيه آالف من الدنانري فيأيت الوكالء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك
الفقراء، ومن يأيت طالباً صدقة الشيوخ، فيكتب له أمر ا، وفيه عالمة الشيخ منقوشة يف قالب من 

يه ويكون مضمنه أن من عنده الفضة، فيضعون القالب يف صبغ أمحر ويلصقونه باألمر، فيبقى أثر الطابع ف
نذر للشيخ أيب إسحاق فليعط منه لفالن كذا فيكون األمر باأللف واملائة وما بني ذلك ودونه على قدر 

ولقد نذر ملك . الفقري، فإذا وجد من عنه شيء من النذر قبض منه كتب له رمساً يف ظهر األمر مبا قبضه
 فبلغ خربها إىل فقراء الزاوية، فأتى أحدهم إىل اهلند اهلند مرة للشيخ أيب إسحاق بعشرة آالف دينار،

وقبضها وانصرف ا إىل الزاوية، مث سافرن من كازرون إىل مدينة الزيدين، ومسيت بذلك ألن فيها قرب 
زيد بن ثابت وقرب زيد بن أرقم األنصاريني صاحيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليماً، ورضي اهللا 

سنة كثرية البساتني واملياه، مليحة األسواق عجيبة املساجد، وألهلها صالح وأمانة عنهما وهي مدينة ح
وديانة، ومن أهلها القاضي نور الدين الزيداين، وكان ورد على أهل اهلند فويل القضاء منها بذيبة املهل، 

يت ذكره وهي جزائر كثرية ملكها جالل الدين بن صالح الدين الصاحل، وتزوجت بأخت هذا امللك وسيأ
مث سافرنا منها . وذكر بنته خدجية اليت تولت امللك بعده ذه اجلزائر، وا تويف القاضي نور الدين املذكور

إىل احلويزاء بالزاي، وهي مدينة صغرية يسكنها العجم، بينها وبني البصرة مسرية أربع، وبينها وبني 
الدين احلويزاين شيخ خانقاه سعيد السعداء الكوفة مسرية مخس، ومن أهلها الشيخ الصاحل العابد مجال 

بالقاهرة مث سافرنا منها قاصدين الكوفة يف برية ال ماء ا إال يف موضع واحد يسمى الطرفاوي، وردناه 
  .يف اليوم الثالث من سفرنا، مث وصلنا بعد اليوم الثاين من ورودنا عليه إىل مدينة الكوفة

  مدينة الكوفة

    

الد العراقية املتميزة فيها بفضل املزية مثوى الصحابة، والتابعني ومرتل العلماء وهي إحدى أمهات الب
والصاحلني، وحضرة علي بن أيب طالب أمري املؤمنني إال أن اخلراب قد استوىل عليها بسبب أيدي العدوان 

يها، وبناؤها اليت امتدت إليها، وفسادها من عرب خفاجة ااورين هلا، فإم يقطعون طريقها وال سور عل
باآلجر، وأسواقها حسان وأكثر ما يباع فيها التمر والسمك وجامعها األعظم جامع كبري شريف، 

بالطاته سبع قائمة على سواري حجارة ضخمة منحوته، قد صنعت قطعاً، ووضع بعضها على بعض، 
راب عن ميني وأفرغت بالرصاص وهي مفرطة الطول، وذا املسجد آثار كرمية، فمنها بيت إزاء احمل

مستقبل القبلة يقال إن اخلليل صلوات اهللا عليه كان له مصلى بذلك املوضع وعلى مقربة منه حمراب حملق 
عليه بأعواد الساج مرتفع، وهو حمراب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهنالك ضربه الشقي ابن ملجم 
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ري حملق عليه أيضاً بأعواد الساج، يذكر والناس يقصدون الصالة به ويف الزاوية من هذا البالط مسجد صغ
أنه املوضع الذي فار منه التنور حني طوفان نوح عليه السالم، ويف ظهره خارج املسجد بيت يزعمون أنه 
بيت نوح عليه السالم، وإزاءه بيت يزعمون أنه متعبد إدريس عليه السالم، ويتصل بذلك فضاء، ويتصل 

ويف آخر هذا الفضاء دار علي . موضع إنشاء سفينة نوح عليه السالمإنه : باجلدار القبلي للمسجد، يقال
بن أيب طالب رضي اهللا عنه، والبيت الذي غسل فيه ويتصل به بيت يقال أيضاً، إنه بيت نوح عليه 

ويف اجلهة الشرقية من اجلامع بيت مرتفع، يصعد إليه، قرب مسلم بن . السالم، واهللا أعلم بصحة ذلك كله
. طالب رضي اهللا عنه ومبقربة منه خارج املسجد قرب عاتكة وسكينة بنيت احلسني عليه السالمعقيل بن أيب 

وأما قصر اإلمارة بالكوفة الذي بناه سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه فلم يبق إال أساسه، والفرات من 
ة املتصل بعضها الكوفة على مسافة نصف فرسخ يف اجلانب الشرقي منها، وهو منتظم حبدائق النخل امللتف

بعض، ورأيت بغريب جبانة الكوفة موضعاً مسوداً شديد السواد يف بسيط أبيض، فأخربت أنه قرب الشقي 
ابن ملجم، وأن أهل الكوفة يأتون كل سنة باحلطب الكثري فيوقدون النار على موضع قربه سبعة أيام 

  .وعلى قرب منه قبة أخربت أا على قرب املختار بن أيب عبيد

    

مث رحلنا ونزلنا بئر مالحة، وهي بلدة حسنة بني حدائق خنل، ونزلت خبارجها وكرهت دخويل هلا، ألن 
أهلها روافض ورحلنا منها الصبح فرتلنا مدينة احللة وهي مدينة كبرية مستطيلة مع الفرات وهو بشرقيها، 

خل منتظمة ا داخالً وهلا أسواق حسنة جامعة للمرافق والصناعات وهي كثرية العمارة، وحدائق الن
وخارجاً، ودورها بني احلدائق وهلا جسر عظيم معقود على مراكب متصلة منتظمة فيما بني الشطني، 

وأهل . حتف ا من جانبيها سالسل من حديد مربوطة يف كال الشطني إىل خشبة عظيمة مثبتة بالساحل
رف باألكراد واألخرى تعرف بأهل اجلامعني إحدامها تع: هذا املدينة كلها إمامية اثنا عشرية وهم طائفتان

ذه املدينة مسجد على بابه ستر حرير . والفتنة بينهم متصلة، والقتال قائم مبقربة من السوق األعظم
مسدول، وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان، ومن عادام أن خيرج يف كل ليلة مائة رجل من أهل 

فيأتون أمري املدينة بعد صالة العصر يأخذون منه فرساً . رةاملدينة عليهم السالم، وبأيديهم سيوف مشهو
مسرجاً ملجماً أو بغلة كذلك، ويضربون الطبول واألنفار والبوقات أمام تلك الدابة، ويتقدمها مخسون 

منهم ويتبعها مثلهم وميشي آخرون عن ميينها ومشاهلا، ويأتون مشهد صاحب الزمان، فيقفون بالباب، 
 يا صاحب الزمان باسم اهللا اخرج قد ظهر الفساد، وكثر الظلم، وهذا أوان خروجك باسم اهللا: ويقولون

فيفرق اهللا بك بني احلق والباطل، وال يزالون كذلك وهم يضربون األبواق واألطبال واألنفار إىل صالة 
إن حممد بن احلسن العسكري دخل ذلك املسجد وغاب فيه، وأنه سيخرج وهو : املغرب، وهم يقولون
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مام املنتظر عندهم وقد كان غلب على مدينة احللة بعد موت السلطان أيب سعيد األمري حممد بن رميثة اإل
بن أيب مني أمري مكة، وحكمها أعواماً، وكان حسن السرية حيمده أهل العراق، إىل أن غلب عليه الشيخ 

سافرنا منها إىل مدينة مث . حسن سلطان العراق فعذبه وقتله وأخذ األموال والذخائر اليت كانت عنده
كربالء مشهد احلسني بن علي عليهما السالم وهي مدينة صغرية حتفها حدائق النخل ويسيقها ماء الفرات 

والروضة املقدسة داخلها، وعليها مدرسة عظيمة، وزاوية كرمية فيها الطعام للوارد والصادر وعلى باب 
 فيقبل العتبة الشريفة وهي من الفضة وعلى الروضة احلجاب والقومة، ال يدخل أحد إال عن إذم،

الضريح املقدس قناديل الذهب والفضة وعلى األبواب أستار احلرير وأهل هذه املدينة طائفتان، أوالد 
رخيك وأوالد فائز، وبينهما القتال أبداً وهم مجيعاً إمامية يرجعون إىل أب واحد، وألجل فتنهم ختربت 

  .ىل بغدادمث سافرنا منها إ. هذه املدينة

  مدينة بغداد

مدينة دار السالم، وحضرة اإلسالم، ذات القدر الشريف، والفضل املنيف، مثوى اخللفاء، ومقر العلماء، 
وهذه املدينة العتيقة وإن مل تزل حضرة اخلالفة العباسية، ومثابة : وقال أبو احلسن بن جبري رضي اهللا عنه

وهي باإلضافة إىل ما كانت عليه قبل إحناء . ومل يبق إال امسها. الدعوة اإلمامية القرشية، فقد ذهب رمسها
احلوادث عليها والتفات أعني النوائب إليها كالطلل الدارس، أو متثال اخليال الشاخص، فال حسن فيها 
يستوقف البصر، ويستدعي من املستوفز الغفلة والنظر، إال دجلتها اليت هي بني شرقيها وغربيها كاملرآة 

فهي تردها وال تظمأ ونتطلع منها يف مرآة صقيلة ال . ني صفحتني، أو العقد املنتظم بني لبتنيالوة ب
وكان أبا متام حبيب بن أوس اطلع على : قال ابن جزي. تصدأ، واحلسن احلرميي بني هوائها ومائها ينشأ

  : ما آل إليه أمرها حني قال فيها

 ايهلخراب الدهر باك فليبكيها  ايهاعداد نأقام على بغ لقد

 ايهتطفأ حسناً في نواح والنار  دةٌعلى مائها والحرب موق كانت

 افاآلن أضمر منها اليأس راجيه  ترجى لها عودةٌ في الدهر صالحةٌ

 ايهعنها جمال كان يحظ وبان  اهالعجوز التي ولت شبيبت مثل

وقد نظم الناس يف مدحها وذكر حماسنها فأطنبوا ووجدوا امكان القول ذا سعة فأطالوا وأطابوا، وفيها 
قال اإلمام القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي البغدادي، وأنشدنيه والدي رمحه اهللا 

  : مرات
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 اديرقإليها وإن عاقت م قرباً  ينوقالهواء ببغداٍد يش طيب

 الهواءين ممدود ومقصور طيب  وكيف أرحل عنها اليوم إذ جمعت

    : وفيها يقول أيضاً رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه

  وحق لها مني السالم المضاعف  ٍنسالم على بغداد في كل موط

 ارفعبشطي جانبيها ل وإني  اهما فارقتها عن قلى ل فواهللا

 فتكن األقدار فيها تساع ولم  اهبضاقت علي برح ولكنها

 فالختنأى به وت وأخالقه  وهوى دنوكانت كخٍل كنت أه

  : وفيها يقول أيضاً مغاضباً هلا وأنشدنيه والدي رمحه اهللا غري ما مرة

  وللصعاليك دار الضنك والضيق  عةٌال واسدار ألهل الم بغداد

 مصحف في بيت زنديق كأنني  اظللت أمشي مضافاً في أزقته

  : أبو احلسن علي بن النبيه من قصيدة

 يراغيبها وخاضت هج فطوت  يراًندراً مراق ببالع آنست

 يراطلوال البرى أن ت فكادت  دادغائم بسواستطابت ريا ن

 يراماء نيزل ناضراً وم لم  ذكرت من مسارح الكرخ روضاً

 ورامن مطالع التاج ن واجتلت  ورامن ربى المحول ن واجتنت

  : ولبعض نساء بغداد يف ذكرها

 اهوالسحر في أحداق وظبائها  اهراقا وععلى بغداده آهاً

 اهواقى أطأهلتها عل تبدو  ٍهأوجرات بعند الف ومجالها

 الهوى العذري من أخالقها خلق  امأنيم كفي النع متبختراٍت

  في الدهر تشرق من سنا إشراقها  ٍناسحالفداء لها فأي م نفسي

ولبغداد جسران اثنان معقودان على حنو الصفة اليت ذكرناها يف جسر مدينة احللة، والناس يعربوما ليالً 
واراً، رجاالً ونساء فهم يف ذلك يف نزهة متصلة ببغداد من املساجد اليت خيطب فيها، وتقام فيها اجلمعة 

 ثالثة واملساجد سواها كثرية جداً، أحد عشر مسجداً، منها باجلانب الغريب مثانية، وباجلانب الشرقي
ومحامات بغداد كثرية وهي من أبدع احلمامات، وأكثرها مطلية بالقار . وكذلك املدارس إال أا خربت

مسطحة به، فيخيل لرائيه أنه رخام أسود، وهذا القار جيلب من عني بني الكوفة والبصرة تنبع أبداً به، 
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ويف كل محام منها خلوات كثرية كل . ها، وجيلب إىل بغدادويصري يف جوانبها كالصلصال، فيجرف من
خلوة منها مفروشة بالقار مطلي نصف حائطها مما يلي األرض به، والنصف األعلى مطلي باجلص األبيض 

الناصع، فالضدان ا جمتمعان، متقابل حسنهما ويف داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه أنبوبان 
آلخر باملاء البارد فيدخل اإلنسان اخللوة منها منفرداً ال يشاركه أحد إال إن أحدمها جيري باملاء احلار وا

أراد ذلك ويف زاوية كل خلوة أيضاً حوض آخر لالغتسال فيه أيضاً أنبوبان جيريان باحلار والبارد وكل 
 داخل يعطى ثالثاً من الفوط إحدامها يتزر ا عند دخوله واألخرى يتزر ا عند خروجه، واألخرى

  .ينشف ا املاء عن جسده ومل أر هذا اإلتقان كله يف مدينة سوى بغداد، وبعض البالد تقارا يف ذلك

  ذكر الجانب الغربي من بغداد

اجلانب الغريب منها هو الذي عمر أوالً، وهو اآلن خراب أكثره وعلى ذلك فقد بقي منه ثالث عشرة 
ثة ويف مثاٍن منها املساجد اجلامعة ومن هذه احملالت حملة باب حملة، كل حملة كأا مدينة ا احلمامان والثال

البصرة وا جامع اخلليفة أيب جعفر املنصور رمحه اهللا، واملارستان، فيما بني حملة باب البصرة وحملة 
الشارع على الدجلة، وهو قصر كبري خرب بقيت منه اآلثار ويف هذا اجلانب الغريب من املشاهد قرب 

ي رضي اهللا عنه، وهو يف حملة باب البصرة، وبطريق باب البصرة مشهد حافل البناء يف معروف الكرخ
هذا قرب عون من أوالد علي بن أيب طالب، ويف هذا اجلانب قرب : داخله قرب متسع السنام، عليه مكتوب

 موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد علي بن موسى الرضا، وإىل جانبه قرب اجلواد والقربان داخل

  .الروضة عليهما دكانة ملبسة باخلشب عليه ألواح الفضة

  ذكر الجانب الشرقي منها

    

وهذه اجلهة الشرقية من بغداد حافلة األسواق عظيمة الترتيب، وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق 
الثالثاء، كل صناعة فيها على حدة ويف وسط هذا السوق املدرسة النظامية العجيبة اليت صارت األمثال 

 أيب جعفر ابن أمري تضرب حبسنها ويف آخره املدرسة املستنصرية ونسبتها إىل أمري املؤمنني املستنصر باهللا
املؤمنني الظاهر ابن أمري املؤمنني الناصر وا املذاهب األربعة لكل مذهب ايوان فيه املسجد، وموضع 

التدريس، وجلوس املدرس يف قبة من خشب صغرية على كرسي، عليه البسط، ويقعد املدرس، وعليه 
يساره معيدان يعيدان كل ما ميليه، هكذا ترتيب السكينة والوقار، البساً ثياب السواد معتماً، وعلى ميينه و

كل جملس من هذه االس األربعة ويف داخل هذه املدرسة احلمام للطلبة ودار الوضوء وذه اجلهة 
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أحدها جامع اخلليفة، وهو املتصل بقصور اخللفاء : الشرقية من املساجد اليت تقام فيها اجلمعة ثالثة
ات ومطاهر مثرية للوضوء وللغسل، ولقيت ذا املسجد الشيخ اإلمام ودورهم، وهو جامع كبري يف سقاي

العامل الصاحل مسند العراق سراج الدين أبا حفص عمر بن علي بن عمر القزويين، ومسعت عليه فيه مجيع 
مسند أيب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام الدارمي، وذلك يف شهر رجب الفرد عام 

أخربتنا به الشيخة الصاحلة املسندة بنت امللوك فاطمة بنت العدل تاج :  وسبعمائة قالسبعة وعشرين
أخربنا الشيخ أبو بكر حممد بن مسعود بن روز، : الدين أيب احلسن علي بن علي بن أيب البدر قالت

اإلمام أبو أخربنا : أخربنا أبو الوقت عبد األول بن شعيب السنجري الصويف قال: الطبيب املارستاين قال
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن محويه السرخسي عن : احلسن عبد الرمحن بن املظفر الداودي، قال

أيب عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي عن أيب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل 
ور تنسب للسلطان، واجلامع واجلامع الثاين جامع السلطان، وهو خارج البلد وتتصل به قص. الدارمي

  .الثالث جامع الرصافة وبينه وبني جامع السلطان حنو امليل

  ذكر قبور الخلفاء ببغداد

  وقبور بعض العلماء والصالحين بها 

قرب املهدي وقرب : وعلى كل قرب منها اسم صاحبه. وقبور اخللفاء العباسيني رضي اهللا عنهم بالرصافة
عتصم وقرب الواثق وقرب املتوكل وقرب املنتصر وقرب املستعني وقرب املعتز وقرب اهلادي وقرب األمني وقرب امل

املهتدي وقرب املعتمد وقرب املعتضد وقرب املكتفي وقرب املقتذر وقرب القاهر وقرب الراضي وقرب املتقي وقرب 
املسترشد وقرب الراشد املستكفي وقرب املطيع هللا وقرب الطائع وقرب القائم وقرب القادر وقرب املستظهر وقرب 

وقرب املقتفي وقرب املستنجد وقرب املستضيء وقرب الناصر وقرب الظاهر وقرب املستنصر وقرب املستعصم وهو 
آخرهم، وعليه دخل التتر ببغداد بالسيف وذحبوه بعد أيام من دخوهلم، وانقطع من بغداد اسم اخلالفة 

رب الرصافة قرب اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه، وبق. العباسية، وذلك يف سنة أربع ومخسني وستمائة
وليس مبدينة بغداد اليوم زاوية يطعم الطعام فيها ما . وعليه قبة عظيمة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر

وبالقرب منها قرب اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل . فسبحان مبيد األشياء ومغريها. عدا هذه الزاوية
وقربه عند أهل . ويذكر أا بنيت على قربه مراراً فتهدمت بقدرة اهللا تعاىل. وال قبة عليهرضي اهللا عنه 

وبالقرب منه قرب أيب بكر الشبلي من أئمة املتصوفة رمحه اهللا، وقرب . بغداد معظم، وأكثرهم على مذهبه
وأهل .  عنهم أمجعنيسري السقطي وقرب بشر احلايف وقرب داود الطائي وقرب أيب القاسم اجلنيد، رضي اهللا

بغداد هلم يوم يف كل مجعة لزيارة شيخ من هؤالء املشايخ، ويوم لشيخ آخر يليه، هكذا إىل آخر 
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وهذه اجلهة الشرقية من بغداد ليس . وببغداد كثري من قبور الصاحلني والعلماء رضي اهللا عنهم. األسبوع
لبساتني واحلدائق ووافق وصويل إىل بغداد كون ا فواكه، وإمنا جتلب إليها من اجلهة الغربية ألن فيها ا

  .ملك العراق ا، فلنذكره ها هنا

  ذكر سلطان العراقين وخراسان

    

وادر بفتح الباء املوحدة وضم الدال " وهو السلطان اجلليل أبو سعيد ادرخان، وخان عندهم امللك 
 وضبط امسه -الذي أسلم من ملوك التتر ، ابن السلطان اجلليل حممد خذابنده، وهو "املهمل وآخره راء 

وبنده مل " خباء معجمة مضمومة وذال معجم مفتوح " خمتلف فيه، فمنهم من قال إن امسه خذابنده 
، وتفسريه على "وهو بباء موحدة مفتوحة ونون مسكنة ودال مهمل مفتوح وهاء استراحة " خيتلف فيه 

إمنا : وقيل.  عز وجل وبنده غالم أو عبد أو ما يف معنامهاهذا القول عبد اهللا، ألن خذا بالفارسية اسم اهللا
، وتفسري خر بالفارسية احلمار فمعناه على هذا غالم "بفتح اخلاء املعجم وضم الراء املهمل " هو خربنده 

فشد ما بني القولني من اخلالف على أن هذا األخري هو املشهور، وكأن األول غريه إليه من . احلمار
 إن سبب تسميته ذا األخري هو أن التتر يسمون املولود باسم أول داخل على البيت عند :وقيل. تعصب
وأخو خربنده . فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل الزمال، وهم يسمونه خربندة فسمي به. والدته

لت مسي بذلك ألنه ولد ملا دخ: وقيل. قازان، وقازغان هو القدر: هو قازغان الذي يقول فيه للناس
وخذابنده هو الذي أسلم، وقدمنا قصته وكيف أراد أن حيمل الناس ملا أسلم على . اجلارية ومعها القدر

الرفض، وقصة القاضي جمد الدين معه، وملا مات ويل امللك ولده أبو سعيد ادرخان، وكان ملكاً فاضالً 
ورة، ال نبات بعارضيه ووزيره كرمياً ملك وهو صغري السن، ورأيته ببغداد، وهو شامل أمجل خلق اهللا ص

إذ ذاك األمري غياث الدين حممد بن خواجه رشيد، وكان أبوه من مهاجرة اليهود، واستوزره السلطان 
رأيته يوماً حبراقة يف الدجلة، وتسمى عندهم الشبارة، وهي شبه سلورة، . حممد خذابنده والد أيب سعيد

ب على أيب سعيد، وعن ميينه ومشاله شبارتان فيهما أهل وبني يديه دمشق خواجه ابن األمري جوبان املتغل
ورأيت من مكارمه يف ذلك اليوم أنه تعرض له مجاعة من العميان فشكوا ضعف حاهلم، . الطرب والغناء

فأمر لكل واحد منهم بكسوة وغالم يقوده ونفقة جتري عليه، وملا ويل السلطان أبو سعيد وهو صغري 
ه أمري األمراء اجلوبان، وحجر عليه التصرفات، حىت مل يكن بيده من امللك كما ذكرناه، استوىل على أمر

ويذكر أنه احتاج يف بعض األعياد إىل نفقة ينفقها، فلم يكن له سبيل إليها، فبعث إىل أحد . إال االسم
ت التجار فأعطاه من املال ما أحب، ومل يزل كذلك إىل أن دخلت عليه يوماً زوجة أبيه دنيا خاتون فقال
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لو كنا حنن الرجال ما تركنا اجلوبان وولده على ما مها عليه فاستفهمها عن مرادها ذا الكالم فقالت : له
. لقد انتهى أمر دمشق خواجه بن اجلوبان أن يفتك حبرم أبيك، وأنه بات البارحة عند طغى خاتون: له

راء والعساكر، فإذا صعد إىل القلعة وما الرأي إال أن جتمع األم. الليلة أبيت عندك: وقد بعث إيل قال يل
وكان اجلوبان إذا ذاك غائباً خبراسان، . وأبوه يكفي اهللا أمره. خمتفياً برسم املبيت، أمكنك القبض عليه

فغلبته الغرية وبات يدبر أمره، فلما علم أن دمشق خواجه بالقلعة أمر األمراء والعساكر أن يطيفوا ا من 
 وخرج دمشق ومعه جندي يعرف باحلاج املصري، فوجد سلسلة معرضة كل ناحية، فلما كان بالغد،

فضرب احلاج املصري السلسلة بسيفه فقطعها . على باب القلعة وعليها قفل مل ميكنه اخلروج راكباً
وخرجا معاً، فأحاطت ما العساكر، وحلق أمري من األمراء اخلاصكية يعرف مبصر خواجه، وفىت يعرف 

وتلك عادم أن يفعلوا برأس . وأتيا امللك أبا سعيد برأسه فرموا به بني يدي فرسهبلؤلؤ دمشق فقتاله، 
واتصل اخلرب بأبيه اجلوبان . وأمر السلطان بنهب داره وقتل من قاتل من خدامه ومماليكه. كبار أعدائهم

وهو خبراسان، ومعه أوالده مري حسن وهو األكرب وطالش وجلوخان وهو أصغرهم وهو ابن اخت 
فاتفقوا على . لطان أيب سعيد من أمه ساطي بك بنت السلطان خذابنده، ومعه عساكر التتر وحاميهاالس

فلما . وأفردوا اجلوبان. قتال السلطان أيب سعيد وزحفوا إليه فلما التقى اجلمعان هرب التتر إىل سلطام
حاق مبلك هراة رأى ذلك نكص على عقبيه، وفر إىل صحراء سجستان، وأوغل فيها، وأمجع على الل

وكانت له عليه أياٍد سابقة فلم يوافقه ولداه حسن وطالش . غياث الدين مستجرياً به ومتحصناً مبدينته
فأىب اجلوبان إال أن . إنه ال يفي بالعهد، وقد غدر بفريوزشاه بعد ان جلأ إليه وقتله: على ذلك، وقاال له

    ن، فخرج غياث الدين يلحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعه ابنه الصغري جلوخا

الستقباله وترجل له وأدخله املدينة على األمان، مث غدر به بعد أيام، وقتله وقتل ولده، وبعث برأسيهما 
وأما احلسن وطالش فإما قصدا خوارزم وتوجها إىل السلطان حممد أوزبك، . إىل السلطان أيب سعيد

وكان للجوبان ولد رابع امسه .  قتلهما فقتلهمافأكرم مثوامها وأنزهلما، إىل أن صدر منهما ما أوجب
إمنا : الدمرطاش فهرب إىل ديار مصر، فأكرمه امللك الناصر وأعطاه اإلسكندرية، فأىب من قبوهلا وقال

وكان مىت بعث إليه امللك الناصر بكسوة أعطى هو للذي يوصلها إليه . أريد العساكر ألقاتل أبا سعيد
لناصر، وأظهر أموراً أوجبت قتله فقتله، وبعث برأسه إىل أيب سعيد وقد أحسن منها إزراء على امللك ا

وملا قتل اجلوبان جيء به وبولده ميتني، فوقف ما على . ذكرنا قصته وقصة قراسنقور فيما تقدم
عرافات، ومحال إىل املدينة ليدفنا يف التربة اليت اختذها اجلوبان بالقرب من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .واجلوبان هو الذي جلب املاء إىل مكة شرفها اهللا تعاىل. وسلم، فمنع من ذلك ودفن بالبقيع

وملا استقل السلطان أبو سعيد بامللك أراد أن يتزوج بنت اجلوبان، وكانت تسمى بغداد خاتون، وهي من 
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 عمته، أمجل النساء، وكانت حتت الشيخ حسن الذي تغلب بعد موت أيب سعيد على امللك، وهو ابن
والنساء لدى األتراك والتتر هلن حظ . فأمره فرتل عنها وتزوجها أبو سعيد، وكانت أحظى النساء لديه

وهم إذا كتبوا أمراً يقولون فيه عن امر السلطان واخلواتني ولكل خاتون كثري من البالد والواليات . عظيم
وغلبت هذه اخلاتون على أيب سعيد، . ةواايب العظيمة، وإذا سافرت مع السلطان تكون يف حملة على حد

مث تزوج امرأة تسمى بدلشاد فأحبها حباً شديداً، . وفضلها على سواها، وأقامت على هذه احلال مدة أيام
وهجر بغداد خاتون، فغارت لذلك، ومسته يف منديل مسحته به بعد اجلماع فمات وانقرض عقبه وغلبت 

  .أمراؤه على اجلهات كما سنذكره

 األمراء أن بغداد خاتون هي اليت مسته أمجعوا على قتلها وبدر لذلك الفىت الرومي خواجة لؤلؤ، وملا عرف
وطرحت هنالك أياماً . وقدمائهم، فأتاها وهي يف احلمام فضرا بدبوسه وقتلها. وهو من كبار األمراء

رأة السلطان أيب مستورة العورة بقطعة تليس، واستقل الشيخ حسن مبلك عراق العرب، وتزوج دلشاد ام
  .سعيد، كمثل ما كان أبو سعيد فعله من تزوج امرأته

     ذكر املتغلبني على امللك بعد موت السلطان أيب سعيد 

فمنهم الشيخ حسن ابن عمته الذي ذكرناه آنفاً، تغلب على عراق العرب مجيعاً، ومنهم إبراهيم شاه ابن 
 األمري أرتنا، تغلب على بالد التركمان املعروفة أيضاً األمري سنيته، تغلب على املوصل وديار بكر، ومنهم

ببالد الروم، ومنهم حسن خواجة بن الدمرطاش بن اجلوبان، تغلب على تربيز والسلطانية ومهذان وقم 
وقاشان والري ورامني وفرغان والكرج، ومنهم األمري طغيتمور تغلب على بعض بالد خراسان، ومنهم 

ث الدين تغلب على هراة ومعظم بالد خراسان، ومنهم ملك دينار تغلب على األمري حسن ابن األمري غيا
بالد مكران وبالد كبج، ومنهم حممد شاه ابن مظفر تغلب على يزد وكرمان وورقو، ومنهم امللك قطب 

الدين متهنت تغلب على هرمز وكيش والقطيف والبحرين وقلهات، ومنهم السلطان أبو إسحاق الذي 
لى شرياز وأصفهان وملك فارس، وذلك مسرية مخس وأربعني، ومنهم السلطان تقدم ذكره تغلب ع

مث " ولنعد إىل ما كنا بسبيله . " أفراسياب أتابك تغلب على إيذج وغريها من البالد وقد تقدم ذكره
خرجت من بغداد يف حملة السلطان أيب سعيد، وغرضي أن أشاهد ترتيب ملك العراق يف رحيله ونزوله 

وعادم أم يرحلون عند طلوع الفجر، ويرتلون عند الضحى وترتيبهم أنه يأيت . له وسفرهوكيفية تنق
كل أمري من األمراء بعسكره وطبوله وأعالمه فيقف يف موضع ال يتعداه قد عني له، إما يف امليمنة أو 

أنفاره، وأتى امليسرة، فإذا توافوا مجيعاً وتكاملت صفوفهم، ركب امللك وضربت طبول الرحيل وبوقاته و
كل أمري منهم فسلم على امللك وعاد إىل موقفه، مث يتقدم أمام امللك احلجاب والنقباء، مث يليهم أهل 

الطرب، وهم حنو مائة رجل عليهم الثياب احلسنة وحتتهم مراكب السلطان، وأمام أهل الطرب عشرة من 
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س صرنايات، وهي تسمى عندنا الفرسان قد تقلدوا عشرة من الطبول، ومخسة من الفرسان لديهم مخ
مث أمسكوا وغىن عشرة آخرون نوبتهم هكذا، إىل أن تتم . بالغيطات، فيضربون تلك األطبال والصرنايات

عشر نوبات، فعند ذلك يكون الرتول، ويكون عن ميني السلطان ومشاله حني سريه كبار األمراء، وهم 
فار والبوقات، مث مماليك السلطان مث األمراء على حنو مخسني، ومن ورائه أصحاب األعالم واألطبال واألن

  .مراتبهم، وكل أمري له أعالم وطبول وبوقات

ويتوىل ترتيب ذلك كله أمري جند وله مجاعة كبرية وعقوبة من ختلف عن فوجه ومجاعته أن يؤخذ متاقه 
مري، فيبطح على األرض فيمأل رمالً، ويعلق يف عنقه، وميشي على قدميه حىت يبلغ املرتل، فيؤتى به إىل األ

وإذا . ويضرب مخساً وعشرين مقرعة على ظهره، سواء كان رفيعاً أو وضيعاً، ال حياشون من ذلك أحداً
نزلوا يرتل السلطان ومماليكه يف حملة على حدة، وترتل كل خاتون من خواتينه يف حملة على حدة، ولكل 

وزراء والكتاب وأهل األشغال على حدة، ويرتل واحدة منهن اإلمام واملؤذن والقراء والسواق، ويرتل ال
كل أمري على حدٍة ويأتون مجيعاً إىل اخلدمة بعد العصر، ويكون انصرافهم بعد العشاء األخرية، واملشاعل 

  .بني أيديهم

فإذا كان الرحيل ضرب الطبل الكبري، مث يضرب طبل اخلاتون الكربى اليت هي امللكة، مث أطبال سائر 
بل الوزير، مث أطبال الوزراء دفعة واحدة، مث يركب أمري املقدمة يف عسكره، مث يتبعه اخلواتني، مث ط

اخلواتني، مث أثقال السلطان وزاملته، وأثقال اخلواتني مث أمريتان يف عسكر له، مينع الناس من الدخول فيما 
ألمري عالء الدين حممٍد وسافرت يف هذه احمللة عشرة أيام صحبة ا. بني األثقال واخلواتني، مث سائر الناس

إىل بلدة تربيز، وكان من األمراء الكبار الفضالء، فوصلنا بعد عشرة أيام إىل مدينة تربيز، ونزلنا خبارجها 
وهنالك قرب قازان ملك العراق، وعليه مدرسة حسنة وزاوية فيها الطعام للوارد . يف موضع يعرف بالشام

وأنزلين األمري بتلك الزاوية وهي ما بني أار . بالسمن واحللواءوالصادر من اخلبز واللحم واألرز املطبوخ 
  .متدفقة وأشجار مورقة

    

ويف غد ذلك اليوم دخلت املدينة على باب يعرف بباب بغداد، ووصلنا إىل سوق عظيمة تعرف بسوق 
قازان، من أحسن أسواق بالد الدنيا كل صناعة فيها على حدة ال ختالطها أخرى واجتزت بسوق 

جلوهريني، فحار بصري مما رأيته من أنواع اجلواهر، وهي بأيدي مماليك حسان الصور، عليهم الثياب ا
الفاخرة وأوساطهم مشدودة مبناديل احلرير، وهم بني أيدي التجار يعرضون اجلواهر على نساء األتراك، 

 ودخلنا سوق العنرب .فرأيت من ذلك كله فتنة يستعاذ اهللا منها. وهن يشترينه كثرياً، ويتنافسن فيه
واملسك فرأينا مثل ذلك وأعظم، مث وصلنا إىل املسجد اجلامع الذي عمره الوزير علي شاه املعروف 
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وصحنه مفروش باملرمر وحيطانه . جبيالن، وخبارجه عن ميني مستقبل القبلة مدرسة، وعن يساره زاوية
ومن . ر ودوايل العنب وشجر يامسنيبالقاشاين، وهو شبه الزليج، ويشقه ر ماء، وبه أنواع األشجا

عادام أم يقرأون به كل يوم سورة يس وسورة الفتح وسورة عم بعد صالة العصر يف صحن اجلامع، 
وبتنا ليلة بتربيز، مث وصل بالغد أمر السلطان أيب سعيد إىل األمري عالء الدين . وجيتمع لذلك أهل املدينة
  .يز أحداً من العلماءومل ألق بترب. بأن يصل إليه فعدت معه

مث سافرنا إىل أن وصلنا حملة السلطان، فأعلمه األمري املذكور مبكاين وأدخلين عليه، فسألين عن بالدي 
وكساين وأركبين، وأعلمه األمري أين أريد السفر إىل احلجاز الشريف فأمر يل بالزاد والركوب يف السبيل 

ه معروف، فعدت إىل بغداد، واستوفيت ما أمر يل به مع احململ، وكتب يل بذلك إىل أمري بغداد خواج
السلطان، وكان قد بقي ألوان سفر الركب أزيد من شهرين، فظهر يل أن أسافر إىل املوصل وديار بكر، 

فخرجت من . ألشاهد تلك البالد، وأعود إىل بغداد يف حني سفر الركب، فأتوجه إىل احلجاز الشريف
مث نزلنا بعد يومني بقرية . هو متفرع عن دجلة، فيسقي قرى كثريةبغداد إىل مرتل على ر دجيل، و
مث رحلنا فرتلنا موضعاً على شط دجلة بالقرب من حصن يسمى . كبرية تعرف حبربة، خمصبة فسيحة
ويف اجلهة الشرقية من هذا احلصن مدينة سر من رأى وتسمى أيضاً . املعشوق، وهو مبين على الدجلة

اه، ومعناه بالفارسية طريق سام وراه هو الطريق وقد استوىل اخلراب على هذه ويقال هلا سام ر. سامرا
املدينة، فلم يبق منها إال القليل وهي معتدلة اهلواء رائعة احلسن على بالئها ودروس معاملها، وفيها أيضاً 

رية مشهد صاحب الزمان كما باحللة، مث سرنا منها مرحلة ووصلنا إىل مدينة تكريت، وهي مدينة كب
فسيحة األرجاء مليحة األسواق كثري اجلوامع وأهلها موصوفون حبسن األخالق والدجلة من اجلهة 

الشمالية منها وهلا قلعة حصينة على شط الدجلة واملدينة عتيقة البناء عليها سور يطيف ا مث رحلنا منها 
 حصن وبأسفلها اخلان مرحلتني ووصلنا قرية تعرف بالعقر على شط الدجلة وبأعالها ربوة كان ا

مث رحلنا . املعروف خبان احلديد له أبراج وبناؤه حافل والقرى والعمارة متصلة من هنالك إىل املوصل
ونزلنا موضعاً يعرف بالقيارة مبقربة من دجلة وهنالك أرض سوداء فيها عيون تنبع بالقار ويصنع له 

لك اللون صقيالً رطباً وله رائحة طيبة أحواض وجيتمع فيها فتراه شبه الصلصال على وجه األرض حا
. وحول تلك العيون بركة كبرية سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق فتقذفه إىل جوانبها فيصري أيضاً قاراً

ومبقربة من هذا املوضع عني كبرية فإذا أرادوا نقل القار منها أوقدوا عليها النار فتنشف النار ما هنالك 
وقد تقدم لنا ذكر العني اليت بني الكوفة والبصرة على هذا النحو . طعاً وينقلونهرطوبة مائية مث يقطعونه ق

  .مث سافرنا من هذه العيون مرحلتني ووصلنا بعدمها إىل املوصل
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  مدينة الموصل

    

وهي مدينة عتيقة كثرية اخلصب وقلعتها املعروفة باحلدباء عظيمة الشأن شهرية االمتناع عليها سور حمكم 
يد الربوج وتتصل ا دور السلطان وقد فصل بينها وبني البلد شارع متسع مستطيل من أعلى البناء مش

البلد إىل أسفله وعلى البلد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثرية متقاربة ويف باطن السور بيوت بعضها 
السور الذي على على بعض مستديرة جبداره قد متكن فتحها فيه لسعته ومل أر يف أسوار البالد مثله إال 

وللموصل ربض كبري فيه اجلوامع واحلمامات والفنادق واألسواق وبه . مدينة دهلي حضرة ملك اهلند
مسجد جامع على شط الدجلة تدور به شبابيك حديد وتتصل به مساطب تشرف على دجلة يف النهاية 

آلخر حديث ويف صحن من احلسن واإلتقان وامامه مارستان وبداخل املدينة جامعان أحدمها قدمي وا
احلديث منهما قبة يف داخلها خصة رخام مثمنة مرتفعة على سارية رخام خيرج منها املاء بقوة وانزعاج 

وقيسارية املوصل مليحة هلا أبواب حديد ويدور . فريتفع مقدار القامة مث ينعكس فيكون له مرأى حسن
دينة مشهد جرجيس النيب عليه السالم وعليه وذه امل. ا دكاكني وبيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء

مسجد والقرب يف زاوية منه عن ميني الداخل إليه وهو فيما بني اجلامع اجلديد وباب اجلسر وقد حصلت لنا 
زيارته والصالة مبسجده واحلمد هللا تعاىل وهنالك تل يونس عليه السالم وعلى حنو ميل منه العني املنسوبة 

 بالتطهر فيها مث صعدوا التل ودعا ودعوا فكشف اهللا عنهم العذاب ومبقربة منه قرية إليه يقال انه أمر قومه
كبرية يقرب منها خراب يقال أنه موضع املدينة املعروفة بنينوى مدينة يونس عليه السالم وأثر السور 

ة ومقاصر ويف التل بناء عظيم ورباط فيه بيوت كثري. احمليط ا ظاهر ومواضع األبواب اليت هي متبينة
ومطاهر وسقايات يضم اجلميع باب واحد، ويف وسط الرباط بيت عليه ستر حرير وله باب مرصع يقال 

انه املوضع الذي به موقف يونس عليه السالم وحمراب املسجد الذي ذا الرباط يقال انه كان بيت 
وأهل املوصل . تعبدون فيهوأهل املوصل خيرجون يف كل ليلة مجعة إىل هذا الرباط ي. متعبده عليه السالم

هلم مكارم أخالق ولني كالم وفضيلة وحمبة يف الغريب وإقبال عليه وكان أمريها حني قدومي عليها السيد 
الشريف الفاضل عالء الدين علي بن مشس الدين حممد امللقب حبيدر وهو من الكرماء الفضالء أنزلين 

  .قات واإليثار املعروفبداره وأجرى علي االنفاق مدة مقامي عنده وله الصد

وكان السلطان أبو سعيد يعظمه وفوض إليه أمر هذه املدينة وما يليها ويركب يف موكب عظيم من 
مماليكه وأجناده ووجوه أهل املدينة وكرباؤها يأتون للسالم عليه غدواً وعشياً وله شجاعة ومهابة وولده 

ق وحمط رحال الوفود زادها اهللا بسعادة أيام يف حني كتب هذا يف حضرة فاس مستقر الغرباء ومأوى الفر



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  143  

  .موالنا أمري املؤمنني جة وإشراقاً وحرس أرجاءها ونواحيها

مث . مث رحلنا من املوصل ونزلنا قرية تعرف بعني الرصد وهي على ر عليه جسر مبين وا خان كبري
مر وهي مدينة كبرية حسنة حميط ا رحلنا ونزلنا قرية تعرف باملويلحة مث رحلنا منها ونزلنا جزيرة ابن ع

الوادي ولذلك مسيت جزيرة وأكثرها خراب وهلا سوق حسنة ومسجد عتيق مبين باحلجارة حمكم العمل 
وسورها مبين باحلجارة أيضاً وأهلها فضالء هلم حمبة يف الغرباء ويوم نزلنا ا رأينا جبل اجلودي املذكور 

  .سفينة نوح عليه السالم وهو جبل عال مستطيليف كتاب اهللا عز وجل الذي استوت عليه 

مث رحلنا مرحلتني ووصلنا إىل مدينة نصيبني وهي مدينة عظيمة عتيقة متوسطة قد خرب أكثرها وهي يف 
بسيط أفيح فسيح فيه املياه اجلارية والبساتني امللتفة واالشجار املنتظمة والفواكه الكثرية وا يصنع ماء 

يف العطارة والطيب ويدور ا ر ينعطف عليها انعطاف السوار منبعه من عيون يف الورد الذي ال نظري له 
جبل قريب منها وينقسم انقساماً فيتخلل بساتينها ويدخل منه ر إىل املدينة فيجري يف شوارعها ودورها 

وخيترق صحن مسجدها األعظم وينصب يف صهرجييهن أحدمها يف وسط الصحن واآلخر عند الباب 
ي وذه املدينة مارستان ومدرستان وأهلها أهل صالح ودين وصدق وأمانة ولقد صدق أبو نواس الشرق

  : يف قوله

 ينليت حظي من الدنيا نصيب يا  طابت نصيبين لي يوماً وطبت لها

    : والناس يصفون مدينة نصيبني بفساد املاء والوخامة، وفيها يقول بعض الشعراء: قال ابن جزي

 لي داٍع إلى العالت دارها  قد عجبت وما في لنصيبين

 اتحتى من الوجن لسقام  يعدم الورد أحمراً في ذراها

مث رحلنا إىل مدينة سنجار، وهي مدينة كبرية كثرية الفواكه واألشجار والعيون املطردة واألار، مبنية يف 
سفح جبل، تشبه بدمشق يف كثرة أارها وبساتينها، ومسجدها اجلامع مشهور الربكة، يذكر ان الدعاء 

كرم، وممن لقيته ا الشيخ وأهل سنجار أكراد، وهلم شجاعة و. به مستجاب، ويدور به ر ماء ويشقه
الصاحل العابد الزاهد عبد اهللا الكردي أحد املشايخ الكبار صاحب كرامات يذكر عنه أنه ال يفطر إال بعد 

أربعني يوماً ويكون إفطاره على نصف قرص من الشعري، لقيته برابطة بأعلى جبل سنجار ودعا يل 
مث سافرنا إىل مدينة دارا، وهي عتيقة كبرية . نودوزودين بدراهم، مل تزل عندي إىل ان سلبين كفار اهل

بيضاء املنظر، هلا قلعة مشرفة، وهي اآلن خراب ال عمارة ا ويف خارجها قرية معمورة، ا كان نزولنا، 
مث رحلنا منها فوصلنا إىل مدينة ماردين، وهي عظيمة يف سطح جبل من أحسن مدن اإلسالم وأبدعها 

 وا تصنع الثياب املنسوبة إليها من الصوف املعروف باملرعز وهلا قلعة مشاء من وأتقنها وأحسنها أسواقاً
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قلعة ماردين هذه تسمى الشهباء وإياها عىن شاعر العراق : قال ابن جزي. مشاهري القالع يف قنة جبلها
  : صفي الدين عبد العزيز بن سراي احللي بقوله يف مسمطته

 زوراءبالعيس عن ال وازور  اءيحفلة الربوع الح فدع

 اءبهشهاب القلعة الش إن  اءدبحتقف بالموصل ال وال

    محرق شيطان صروف الدهر

وقلعة حلب تسمى الشهباء أيضاً وهذه املسمطة بديعة مدح ا امللك املنصور سلطان ماردين، وكان 
كرمياً شهري الصيت ويل امللك ا حنو مخسني سنة، وأدرك أيام قازان ملك التتر، وصاهر السلطان 

  .خدابنده بابنته دنيا خاتون

  ذكر سلطان ماردين في عهد دخولي إليها

وليس . حل ابن امللك املنصور الذي ذكرناه آنفاً، ورث امللك عن أبيه وله املكارم الشهريةوهو امللك الصا
بأرض العراق والشام ومصر أكرم منه يقصده الشعراء والفقراء فيجزل هلم العطايا، جرياً على سنن أبيه 

وله . لف درهمقصده أبو عبيد اهللا حممد ابن جابر األندلسي املروي الكفيف مادحاً، فأعطاه عشرين أ
الصدقات واملدارس والزوايا إلطعام الطعام، وله وزير كبري القدر، وهو اإلمام العامل وحيد الدهر وفريد 

العصر مجال الدين السنجاوي، وقرأ مبدينة تربيز، وأدرك العلماء الكبار، وقاضي قضاته االمام الكامل 
ملوصلي، وهذا القاضي من أهل الدين والورع برهان الدين املوصلي، وهو ينتسب إىل الشيخ الويل فتح ا

والفضل، يلبس اخلشن من ثياب الصوف الذي ال تبلغ قيمته عشرة دراهم، ويعتم بنحو ذلك، وكثرياً ما 
جيلس لألحكام بصحن مسجد خارج املدرسة، كان يتعبد فيه فإذا رآه من ال يعرفه ظنه بعض خدام 

  .القاضي وأعوانه

  حكاية 

يا شيخ، أين :  أتت هذا القاضي، وهو خارج من املسجد، ومل تكن تعرفه، فقالت لهأن امرأة: ذكر يل
إن زوجي ضربين، وله زوجة ثانية، وهو ال يعدل : وما تريدين منه ؟ فقالت: جيلس القاضي ؟ فقال هلا

ونه بيننا يف القسم وقد دعوته إىل القاضي فأىب وأنا فقرية ليس عندي ما أعطيه لرجال القاضي حىت حيضر
أنا أذهب معك : بقرية املالحني خارج املدينة فقال هلا: وأين مرتل زوجك ؟ فقالت: مبجلسه، فقال هلا

اذهيب إىل القرية : ال آخذ منك شيئاً، مث قال هلا: واهللا ما عندي شيء أعطيك إياه فقال هلا: إليه فقالت
صل إليها وليس معه أحد، وكانت فذهبت كما أمرها وانتظرته، فو. وانتظريين خارجها، فإين على أثرك



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  145  

ما هذا الشيخ النحس الذي معك : عادته أن ال يدع أحداً يتبعه فجاءت به إىل مرتل زوجها فلما رآه قال
فلما طال الكالم، جاء الناس فعرفوا القاضي . نعم واهللا أنا كذلك، ولكن أرض زوجتك: ؟ فقال له

ال عليك أصلح ما بينك وبني زوجتك : يوسلموا عليه وخاف ذلك الرجل وخجل فقال له القاض
  .فأرضاها الرجل من نفسه وأعطامها القاضي نفقة ذلك اليوم وانصرف

    

لقيت هذا القاضي وأضافين بداره مث رحلت عائداً إىل بغداد فوصلت إىل مدينة املوصل اليت ذكرناها، 
مى بالست زاهدة، وهي من فوجدت ركبها خبارجها متوجهني إىل بغداد، وفيهم امرأة صاحلة عابدة تس

ذرية اخللفاء، حجت مراراً، وهي مالزمة الصوم سلمت عليها، وكنت يف جوارها، ومعها مجلة من 
الفقراء خيدموا، ويف هذه الوجهة توفيت رمحة اهللا عليها وكانت وفاا بزرود، ودفنت هنالك، مث وصلنا 

أمريها معروف خواجة فطلبت منه ما أمر يل إىل مدينة بغداد، فوجدت احلاج يف أهبة الرحيل، فقصدت 
فعني يل شقة حمارة وزاد أربعة من الرجال وماءهم، وكتب يل بذلك ووجه إىل أمري الركب . به السلطان

وكانت املعرفة بيين وبينه متقدمة، فزادها تأكيداً، ومل أزل يف جواره . البهلوان حممد احلويح فأوصاه يب
 أمر به، وأصابين عند خروجنا من الكوفة إسهال فكانوا يرتلونين من أعلى وهو حيسن إيل ويزيدين على ما

احململ مرات كثرية يف اليوم، واألمري يتفقد حايل ويوصي يب ومل أزل مريضاً حىت وصلت مكة حرم اهللا 
تعاىل، زادها اهللا شرفاً وتعظيماً، وطفت بالبيت احلرام كرمه اهللا تعاىل طواف القدوم، وكنت ضعيفاً 

يث أؤدي املكتوبة قاعداً فطفت وسعيت بني الصفا واملروة راكباً على فرس األمري احلويح املذكور، حب
ووقفنا تلك السنة يوم اإلثنني فلما نزلنا مىن أخذت يف الراحة واالستقالل من مرضي، وملا انقضى احلاج 

الدواوين مقيماً " مشد  " وكان ا األمري عالء الدين بن هالل مشيد. أقمت جماوراً مبكة تلك السنة
لعمارة دار الوضوء بظاهر العطارين من باب ابن شيبة وجاور يف تلك السنة من املصريني مجاعة من 

كربائهم منهم تاج الدين بن الكويك ونور الدين القاضي وزين الدين بن األصيل وابن اخلليلي وناصر 
وعافاين اهللا من مرضي، فكنت يف أنعم عيش، وسكنت تلك السنة باملدرسة املظفرية، . الدين األسيوطي

وتفرغت للطواف والعبادة واالعتمار، وأتى يف أثناء تلك السنة حجاج الصعيد، وقدم معهم الشيخ الصاحل 
جنم الدين األصفهوين ، وهي أول حجة حجها، واألخوان عالء الدين علي وسراج الدين عمر ابنا 

مصر، ومجاعة غريهم، يف منتصف ذي القعدة وصل األمري سيف القاضي الصاحل جنم الدين البالسي قاضي 
الدين يلملك، وهو من الفضالء، ووصل يف صحبته مجاعة من أهل طنجة بلدي حرسها اهللا، منهم الفقيه 
أبو عبد اهللا بن عطاء اهللا والفقيه أبو حممد عبيد اهللا احلضري والفقيه أبو عبد اهللا املرسي، وأبو العباس ابن 

يب علي البلنسي وأبو حممد ابن القابلة وأبو احلسن البياري وأبو العباس بن نافوت وأبو الصرب أيوب الفقيه أ
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الفخار وأمحد بن حكامه ومن أهل القصر ااز الفقيه أبو زيد عبد الرمحن ابن القاضي أيب العباس بن 
ووصل يف .  بن حيىي وولدهخلوف ومن أهل القصر الكبري الفقيه أبو حممد ابن مسلم وأبو إسحاق إبراهيم

تلك السنة األمري سيف الدين تقزدمور من اخلاصكية واألمري موسى بن قرمان والقاضي فخر الدين ناظر 
وكانت هلم صدقات . اجليش وكاتب املماليك والتاج أبو إسحاق والست حدق مربية امللك الناصر

ت وقفتنا يف تلك السنة يف يوم اجلمعة عميمة باحلرم الشريف، وأكثرهم صدقة القاضي فخر الدين، وكان
من سنة مثان وعشرين، وملا انقضى احلج أقمت جماوراً مبكة حرسها اهللا سنة تسع وعشرين، ويف هذه 

السنة وصل أمحد بن األمري رميثة ومبارك ابن األمري عطيفة من العراق صحبة األمري حممد احلويح والشيخ 
بصدقات عظيمة للمجاورين وأهل مكة من قبل السلطان أيب سعيد زاده احلرباوي والشيخ دانيال، وأتوا 

ملك العراق، ويف تلك السنة ذكر امسه يف اخلطبة بعد ذكر امللك الناصر، ودعوا له بأعلى قبة زمزم، 
وذكروا بعده سلطان اليمن امللك ااهد نور الدين ومل يوافق األمري عطيفة على ذلك، وبعث شقيقه 

لك الناصر بذلك فأمر رميثة برده فرد، فبعثه ثانية على طريق جدة حىت أعلم امللك الناصر منصوراً ليعلم امل
بذلك ووقفنا تلك السنة، وهي سنة تسع وعشرين يوم الثالثاء، وملا انقضى احلج أقمت جماوراً مبكة 

ندار الناصري ويف مومسها وقعت الفتنة بني أمري مكة عطيفة وبني أيدمور أمري ج. حرسها اهللا سنة ثالثني
وسبب ذلك أن جتاراً من أهل اليمن سرقوا، فتشكوا إىل أيدمور بذلك، فقال أيدمور ملبارك ابن األمري 

ال أعرفهم فكيف نأيت م، وبعد فأهل اليمن حتت حكمنا وال حكم : إئت ؤالء السراق، فقال: عطيفة
    : ر وقال لهلك عليهم، إن سرق ألهل مصر والشام شيء فاطلبين به فشتمه أيدمو

يا قواد تقول يل هكذا، وضربه على صدره فسقط، ووقعت عمامته عن رأسه وغضب له عبيدة وركب 
ووقعت الفتنة باحلرم، وكان به األمري . أيدمور يريد عسكره، فلحقه مبارك وعبيدة فقتلوه وقتلوا ولده

ا كانت حترض أهل مكة على إ: أمحد ابن عم امللك الناصر، ورمى الترك بالنشاب، فقتلوا امرأة قيل
القتال، وركب من ركب من األتراك، وأمريهم خاص ترك، فخرج إليهم القاضي واألئمة وااورين 

وفوق رؤوسهم املصاحف، وحاولوا الصلح، ودخل احلجاج مكة فأخذوا ما هلم ا وانصرفوا إىل مصر، 
كة ففر األمري عطيفة وابنه مبارك، وخرج وبلغ اخلرب إىل امللك الناصر فشق عليه، وبعث العساكر إىل م

أخوه رميثة وأوالده إىل وادي خنلة، فلما وصل العسكر إىل مكة بعث األمري رميثة أحد أوالده يطلب له 
األمان، ولولده، فأمنوا وأتى رميثة وكفنه يف يده إىل األمري، فخلع عليه، وسلمت إليه مكة، وعاد العسكر 

رمحه اهللا حليماً فاضالً فخرجت تلك األيام من مكة قاصداً بالد اليمن إىل مصر وكان امللك الناصر 
مث " باجليم املضموم " وهي نصف الطريق بني مكة وجدة " باحلاء املهمل املفتوح " فوصلت إىل حده، 

اا من عمارة الفرس، وخبارجها مصانع : وصلت إىل جدة، وهي بلدة قدمية على ساحل البحر يقال
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باب للماء منقورة يف احلجر الصلد، يتصل بعضها ببعض، تفوت االحصاء كثرة، وكانت قدمية، وا ج
هذه السنة قليلة املطر، وكان املاء جيلب إىل جدة على مسرية يوم وكان احلجاج يسألون املاء من أصحاب 

  .البيوت

  حكاية 

    

ه غالم، فسلم علي ومساين ومن غريب ما اتفق يل جبدة أنه وقف على بايب سائل أعمى يطلب املاء يقود
أين : بامسي وأخذ بيدي، ومل أكن عرفته قط، وال عرفين فعجبت من شأنه مث أمسك أصبعي بيده وقال

الفتخة ؟ وهي اخلامت وكنت حني خروجي من مكة لقيين بعض الفقراء وسألين، ومل يكن عندي يف ذلك 
ارجع يف طلبه : فقال. أعطيته لفقري: لهفلما سألين عنه هذا األعمى قلت . احلني شيء فدفعت له خامتي

فإن فيه أمساء مكتوبة فيها سر من األسرار فطال تعجيب منه ومن معرفته بذلك، واهللا أعلم حباله، وجبدة 
جامع يعرف جبامع اآلبنوس، معروف الربكة يستجاب به الدعاء، وكان األمري ا أبا يعقوب بن عبد 

 اهللا من أهل مكة شافعي املذهب، وإذا كان يوم اجلمعة واجتمع الرزاق، وقاضيها وخطيبها الفقيه عبد
الناس للصالة أتى املؤذن، وعد أهل جدة املقيمني ا فإن أكملوا أربعني خطب وصلى م اجلمعة، وإن مل 

مث ركبنا البحر . يبلغ عددهم أربعني صلى ظهراً أربعاً، وال يعترب من ليس من أهلها وإن كانوا عدداً كثرياً
ن جدة يف مركب يسمونه اجللبة وكان لرشيد الدين األلفي اليمين احلبشي األصل، وركب الشريف م

منصور ابن أيب مني يف جلبة أخرى، ورغب مين أن أكون معه فلم أفعل، لكونه كان معه يف جلبته اجلمال 
ادهم فخفت من ذلك، ومل أكن ركبت البحر قبلها وكان هنالك مجلة من أهل اليمن قد جعلوا زو

  .وأمتعتهم يف اجللب وهم متأهبون للسفر

  حكاية 

وملا ركبنا البحر أمر الشريف منصور أحد غلمانه أن يأتيه بعديلة دقيق، وهي نصف محل وبطة مسن، 
فأخذمها وأتى ما إليه، فأتاين التجار باكني، وذكروا إىل أن يف جوف . يأخذمها من جلب أهل اليمن
م نقرة، ورغبوا مين أن أكلمه يف ردها، وأن يأخذ سواها، فأتيته وكلمته تلك العديلة عشرة آالف دره

إن كان سكراً فال أرده إليهم، وإن كان : إن للتجار يف جوف هذه العديلة شيئاً، فقال: يف ذلك وقلت له
لو كان عجالن ما ردها : سوى ذلك فهو هلم، ففتحوها ووجدوا الدراهم، فردها عليهم وقال يل

بن أخيه رميثة، وكان قد دخل يف تلك األيام دار تاجر من أهل دمشق قاصداً لليمن، وعجالن هو ا
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فذهب مبعظم ما كان فيها، وعجالن هو أمري مكة على هذا العهد، وقد صلح حاله، وأظهر العدل 
مث سافرنا يف هذا البحر بالريح الطيبة يومني، وتغريت الريح بعد ذلك وصدتنا عن السبيل اليت . والفضل

صدناها، ودخلت أمواج البحر معنا يف املركب، واشتد امليد بالناس ، ومل نزل يف أهوال حىت خرجنا يف ق
مرسى يعرف برأس دوائر، فيما بني عيذاب وسواكن فرتلنا به، ووجدنا بساحله عريش قصب على هيئة 

 املرسى عجباً، مسجد، وبه كثري من قشور بيض النعام مملوءة ماء فشربنا منه، وطبخنا ورأيت يف ذلك
وهو خور مثل الوادي خيرج من البحر، فكان الناس يأخذون الثوب وميسكون بأطرافه وخيرجون به، وقد 
امتأل مسكاً، كل مسكة منها قدر الذراع، ويعرفونه بالبوري فطبخ منه الناس كثرياً واشتروا وقصدت إلينا 

م املالحف الصفر، ويشدون على طائفة من البجاة، وهم سكان تلك األرض سود األلوان، لباسه
رؤوسهم عصائب محراً، عرض األصبع، وهم أهل جندة وشجاعة، وسالحهم الرماح والسيوف، وهلم 

مجال يسموا الصهب، يركبوا بالسروج فاكترينا منهم اجلمال، وسافرنا معهم يف برية كثرية الغزالن، 
وبعد يومني من مسرينا وصلنا إىل حي من العرب . والبجاة ال يأكلوا وهي تأنس باآلدمي وال تنفر منه

يعرفون بأوالد كاهل، خمتلطني بالبجاة، عارفني بلسام، ويف ذلك اليوم وصلنا إىل جزيرة سواكن، وهي 
على حنو ستة أميال من الرب، وال ماء ا وال زرع وال شجر، واملاء جيلب إليها يف القوارب، وفيها 

 وهي جزيرة كبرية، وا حلوم النعام والغزالن ومحر الوحش، واملعزى صهاريج جيتمع ا ماء املطر،
عندهم كثري واأللبان والسمن ومنها جيلب إىل مكة وحبوم اجلرجور، وهو نوع من الذرة كبري احلب 

  .جيلب منها أيضاً إىل مكة

  ذكر سلطانها

    

 وأبوه أمري مكة، وأخواه أمرياها وكان سلطان جزيرة سواكن حني وصويل إليها الشريف زيد بن أيب مني،
بعده، ومها عطيفة ورميثة اللذان تقدم ذكرمها وصارت إليه من قبل البجاة، فإم أخواله ومعه عسكر من 
البجاة، وأوالده كاهل وعرب جهينة وركبنا البحر من جزيرة سواكن نريد أرض اليمن، وهذا البحر ال 

افرون فيه من طلوع الشمس إىل غروا ويرسون ويرتلون إىل يسافر فيه بالليل لكثرة أحجاره، وإمنا يس
الرب فإذا كان الصباح صعدوا إىل املركب وهم يسمون رئيس املركب الربان وال يزال أبداً يف مقدم 

وبعد ستة أيام من خروجنا عن . املركب، ينبه صاحب السكان على األحجار ، وهم يسموا النبات
، وتعرف "وضبط امسها بفتح احلاء املهمل وكسر الالم وختفيفها " ة حلي جزيرة سواكن وصلنا إىل مدين

باسم ابن يعقوب وكان من سالطني اليمن ساكناً ا قدمياً وهي كبرية حسنة العمارة، يسكنها طائفتان 
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من العرب، وهم بنو حرام وبنو كنانة وجامع هذه املدينة من أحسن اجلوامع، وفيه مجاعة من الفقراء 
عني إىل العبادة منهم الشيخ الصاحل العابد الزاهد قبولة اهلندي، من كبار الصاحلني لباسه مرقعة املنقط

وقلنسوة لبد، وله خلوة متصلة باملسجد، فرشها الرمل، ال حصري ا وال بساط، ومل أر ا حني لقائي له 
فة فيها ملح وسعتر فإذا شيئاً إال إبريق الوضوء، وسفرة من خوص النخيل فيها كسر شعري يابسة، وصحي

جاءه أحد قدم بني يديه ذلك، ويسمع به أصحابه، فيأيت كل واحد منهم مبا حضر من غري تكلف شيء 
وإذا صلوا العصر اجتمعوا للذكر بني يدي الشيخ إىل صالة املغرب وإذا صلوا املغرب أخذ كل واحد 

، فإذا صلوا العشاء اآلخرة أقاموا على منهم موقفه للتنفل، فال يزالون كذلك إىل صالة العشاء اآلخرة
الذكر إىل ثلث الليل مث انصرفوا ويعودون يف أول الثلث الثالث إىل املسجد فيتهجدون إىل الصبح، مث 

يذكرون إىل أن حتني صالة اإلشراق، فينصرفون بعد صالا ومنهم من يقيم إىل أن يصلي صالة الضحى 
أردت اإلقامة معهم باقي عمري، ومل أوفق لذلك واهللا تعاىل باملسجد وهذا دأم، أبداً، ولقد كنت 

  .يتداركنا بلطفه وتوفيقه

  ذكر سلطان حلي

    

صحبته من مكة إىل جدة، . وسلطاا عامر بن ذؤيب من بىن كنانة، وهو من الفضالء األدباء الشعراء
وركبت البحر . يافته أياماًوملا قدمت مدينته أنزلين وأكرمين، وأقمت يف ض. وكان قد حج يف سنة ثالثني

، "وضبط امسها بفتح السني املهمل وإسكان الراء وفتح اجليم " يف مركب له فوصلت إىل بلدة السرجة 
بلدة صغرية يسكنها مجاعة من أوالد اهلليب، وهم طائفة من جتار اليمن، أكثرهم ساكنون بصنعاء وهلم 

وقد . ويركبوم يف مراكبهم، ويزودوم من أمواهلمفضل وكرم وإطعام ألبناء السبيل، ويعينون احلجاج، 
وليس باألرض . وكثر اهللا أمواهلم، وزادهم من فضله، وأعام على فعل اخلري. عرفوا بذلك واشتهروا به

. من مياثلهم يف ذلك إال الشيخ بدر الدين النقاش الساكن ببلدة القحمة، فله مثل ذلك من املآثر واإليثار

يلة واحدة يف ضيافة املذكورين، مث رحلنا إىل مرسى احلادث ومل نرتل به، مث إىل مرسى وأقمنا بالسرجة ل
األبواب، مث إىل مدينة زبيد، مدينة عظيمة باليمن بينها وبني صنعاء أربعون فرسخاً، وليس باليمن بعد 

وهي برية ال .  وغريهصنعاء أكرب منها، وال أغىن من أهلها، واسعة البساتني كثرية املياه والفواكه من املوز
مدينة كبرية كثرية العمارة، ا " وهي بفتح الزاي وكسر الباء املوحدة " شطية إحدى قواعد بالد اليمن 

النخل والبساتني واملياه، أملح بالد اليمن وأمجلها، وألهلها لطافة الشمائل وحسن األخالق ومجال 
صيب الذي يذكر يف بعض اآلثار أن رسول اهللا الصور، ولنسائها احلسن الفائق الفائت، وهي وادي اخل
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وألهل هذه املدينة " يا معاذ إذا جئت وادي اخلصيب فهرول : " صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ يف وصيته
سبوت النخل املشهورة، وذلك ألم خيرجون يف أيام البسر والرطب يف كل سبت إىل حدائق النخل، وال 

 من الغرباء، وخيرج أهل الطرب أهل األسواق لبيع الفواكه واحلالوات، يبقى باملدينة أحد من اهلها وال
وخترج النساء ممتطيات اجلمال يف احملامل، وهلن مع ما ذكرناه من اجلمال الفائق، األخالق احلسنة 

فإذا أراد السفر خرجت . وللغريب عندهن مزية، وال ميتعن من تزوجه كما يفعله نساء بالدنا. واملكارم
دعته، وإن كان بينهما ولد فهي تكفله وتقوم مبا جيب له إىل ان يرجع أبوه، وال تطالبه يف أيام معه وو

لكنهن ال . وإذا كان مقيماً فهي تقنع منه بقليل النفقة والكسوة. الغيبة بنفقة وال كسوة وال سواها
. ا مل تفعلخيرجن عن بلدهن أبداً، ولو أعطيت إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن خترج من بلده

لقيت مبدينة زبيد الشيخ . وعلماء تلك البالد وفقهاؤها أهل صالح ودين وأمانة ومكارم وحسن خلق
العامل الصاحل أبا حممد الصنعاين، والفقيه الصويف احملقق أبا العباس اإلبياين، والفقيه احملدث أبا علي 

واجتمعت عند بعضهم بالفقيه ونزلت يف جوارهم فأكرموين وأضافوين ودخلت حدائقهم، . الزبيدي
ووقع عنده ذكر العابد الزاهد اخلاشع أمحد . القاضي العامل أيب زيد عبد الرمحن الصويف أحد فضالء اليمن
  .بن العجيل اليمين، وكان من كبار الرجال وأهل الكرامات

    

ل، فجلس هلم خارج ذكروا أن فقهاء الزيدية وكرباءهم أتوا مرة إىل زيارة الشيخ أمحد بن العجي: كرامة
ووقع . ومل يربح الشيخ عن موضعه، فسلموا عليه، وصافحهم ورحب م. الزاوية، واستقبلهم أصحابه

فقال هلم الشيخ فإن . وكانوا يقولون أن ال قدر، وأن املكلف خيلق أفعاله. بينهم الكالم يف مسألة القدر
وتركهم الشيخ على . القيام فلم يستطيعوافأرادوا . كان األمر على ما تقولون فقوموا عن مكانكم هذا

. وأقاموا كذلك، واشتد م احلر، وحلقهم وهج الشمس، وضجوا مما نزل م. حاهلم ودخل الزاوية

فدخل أصحاب الشيخ إليه وقالوا له إن هؤالء القوم قد تابوا إىل اهللا، ورجعوا عن مذهبهم الفاسد، 
لى الرجوع إىل احلق وترك مذهبهم السيء وأدخلهم فخرج عليهم الشيخ، فأخذ بأيديهم وعاهدهم ع

وخرجت لزيارة قرب هذا الرجل الصاحل، وهو بقرية . زاويته، فأقاموا يف ضيافته ثالثاً وانصرفوا إىل بالدهم
ولقيت ولده الصاحل أبا الوليد إمساعيل، فأضافين وبت عنده، وزرت ضريح . غسانة خارج زبيد: يقال هلا

وسافرت يف صحبته إىل زيارة الفقيه أيب احلسن الزيلعي، وهو من كبار . ثاًالشيخ، وأقمت معه ثال
. وأهل تلك البالد وأعراا يعظمونه وحيترمونه. الصاحلني، ويقدم عليه حجاج اليمن إذا توجهوا للحج

 فلما مسع الفقيه أبو احلسن الزيلعي. فوصلنا إىل جبلة، وهي بلدة صغرية حسنة ذات خنل وفواكه وأار

وأقمنا عنده ثالثة أيام يف خري مقام، مث . بقدوم الشيخ أيب الوليد استقبله وأنزله بزاويته وسلمت عليه معه
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وضبط امسها بفتح التاء " وبعث معنا أحد الفقراء، فتوجهنا إىل مدينة تعز حضرة ملك اليمن . انصرفنا
مها، وأهلها ذوو جترب وتكرب ، وهي من أحسن مدن اليمن وأعظ"املعلوة وكسر العني املهملة وزاء 

إحداها يسكنها السلطان : وهي ثالث حمالت. وكذلك الغالب على البالد اليت يسكنها امللوك. وفظاظة
ومماليكه وحاشيته وأرباب دولته وتسمى باسم ال أذكره، والثانية يسكنها األمراء واألجناد وتسمى 

  .مى وتسمى احملالبعدينة، والثالثة يسكنها عامة الناس وا السوق العظ

  ذكر سلطان اليمن

    

وهو السلطان ااهد نور الدين علي ابن السلطان املؤيد هزبر الدين داود ابن السلطان املظفر يوسف بن 
علي بن رسول، شهر جده برسول ألن أحد خلفاء بين العباس أرسله إىل اليمن ليكون ا أمرياً، مث استقل 

وكنت ملا وصلت هذه املدينة مع الفقري الذي يعثه . ب يف قعوده وركوبهأوالده بامللك وله ترتيب عجي
الشيخ الفقيه أبو احلسن الزيلعي يف صحبيت قصد يب إىل قاضي القضاة اإلمام احملدث صفي الدين الطربي 

فيه فلما كان اليوم الرابع وهو يوم اخلميس و. املكي، فسلمنا عليه ورحب بنا وأقمنا بداره يف ضيافته ثالثاً
جيلس السلطان لعامة الناس، دخل يب عليه فسلمت عليه، وكيفية السالم عليه أن ميس اإلنسان األرض 

ففعلت كمثل ما فعله القاضي عن ميني امللك، وأمرين . أدام اهللا عزك: بسبابته، مث يرفعها إىل رأسه، ويقول
ألجواد أيب سعيد رضي اهللا عنه، فسألين عن بالدي وعن موالنا أمري املسلمني جواد ا. فقعدت بني يديه

وعن ملك مصر وملك العراق وملك اللور، فأجبته عما سأل من أحواهلم، وكان وزيره بني يديه، فأمره 
وترتيب قعود هذا امللك أنه جيلس فوق دكانه مفروشة مزينة بثياب احلرير، وعن ميينه . بإكرامي وإنزايل

ف والدرق، ويليهم أصحاب القسي، وبني أيديهم يف ويساره أهل السالح، ويليه منهم أصحاب السيو
امليمنة وامليسرة احلاجب وأرباب الدولة وكاتب السر وأمري جندار على رأسه، والشاويشية، وهم من 

فإذا قاموا فعلوا مثل ذلك، . بسم اهللا: فإذا قعد السلطان صاحوا صيحة وحدة. اجلنادرة وقوف على بعد
فإذا استوى قاعداً كل من عادته أن يسلم عليه فسلم . امه ووقت قعودهفيعلم مجيع من باملشور وقت قي

يقول . ووقف حيث رسم له يف امليمنة أو امليسرة، ال يتعدى أحد موضعه، وال يقعد إال من أمر بالقعود
السلطان لألمري جندار مر فالناً يقعد، فيتقدم ذلك املأمور بالقعود عن موقفه قليالً، ويقعد على بساط 

. ك بني أيدي القائمني يف امليمنة وامليسرة، مث يؤتى بالطعام، وهو طعامان طعام العامة وطعام اخلاصةهنا

فأما الطعام اخلاص فيأكل منه السلطان وقاضي القضاة والكبار من الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف، وأما 
وجملس كل . راء ووجوه األجنادالطعام العام فيأكل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة واملشايخ واألم
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وعلى مثل هذا الترتيب سواء هو ترتيب ملك . إنسان للطعام معني ال يتعداه وال يزاحم أحد منهم أحداً
فال أعلم أن سالطني اهلند أخذوا ذلك عن سالطني اليمن أم سالطني اليمن أخذوه عن . اهلند يف طعامه
اماً، وأحسن إيل وأركبين، وانصرفت مسافراً إىل مدينة وأقمت يف ضيافة سلطان اليمن أي. سالطني اهلند

مدينة كبرية حسنة العمارة، بناؤها باآلجر واجلص، كثرية . صنعاء، وهي قاعدة بالد اليمن األوىل
األشجار والفواكه والزرع، معتدلة اهلواء طيبة املاء ومن الغريب أن املطر ببالد اهلند واليمن واحلبشة إمنا 

فاملسافرون عند الزوال . لقيظ، وأكثر ما يكون نزوله بعد الظهر من كل يوم يف ذلك األوانيرتل يف أيام ا
. لئال يصيبهم املطر وأهل املدينة ينصرفون إىل منازهلم ألن أمطارها وابلة متدفقة، واملدينة مفروشة كلها

قرب نيب من األنبياء وجامع صنعاء من أحسن اجلوامع، وفيه . فإذا نزل املطر غسل مجيع أزقتها وأنقاها
واجلبال . مث سافرت منها إىل مدينة عدن، مرسى بالد اليمن، على ساحل البحر األعظم. عليهم السالم

حتف ا وال مدخل إليها إال من جانب واحد؛ وهي مدينة كبرية، وال زرع ا وال شجر وال ماء، وا 
ها، فرمبا منعته العرب وحالوا بني أهل املدينة وبينه واملاء على بعد من. صهاريج جيتمع فيها املاء أيام املطر

تأيت إليها املراكب العظيمة من . وهي مرسى أهل اهلند. وهي شديدة احلر. حىت يصانعوم باملال والثياب
كنبايت وتانه وكومل وقالقوط وفندراينه والشاليات ومنجرور وفاكنور وهنور وسندابور وغريها، وجتار 

وللتجار منهم . وأهل عدن ما بني جتار ومحالني وصيادين للسمك.  وجتار مصر أيضاًاهلند ساكنون ا،
أموال عريضة، ورمبا يكون ألحدهم املركب العظيم جبميع ما فيه ال يشاركه فيه غريه لسعة ما بني يديه 

  .من األموال، وهلم يف ذلك تفاخر ومباهاة

  حكاية 

    

له كبشاً، وبعث آخر منهم غالماً له برسم ذلك أيضاً، فاتفق ذكر يل أن بعضهم بعث غالماً له ليشتري 
فوقعت املزايدة فيه بني الغالمني، فأى مثنه إىل . أنه مل يكن بالسوق يف ذلك اليوم إال كبش واحد

إن رأس مايل أربعمائة دينار، فإن أعطاين موالي مثنه فحسن، وإال : فأخذه أحدمها وقال. أربعمائة دينار
س مايل ونصرت نفسي وغلبت صاحيب، وذهب الكبش إىل سيده بالقضية أعتقه وأعطاه دفعت فيه رأ

ونزلت يف عدن عند تاجر يعرف . ألف دينار، وعاد اآلخر إىل سيدة خائباً فضربه وأخذ ماله ونفاه عنه
وله غلمان وخدام أكثر من . فكان حيضر طعامه كل ليلة حنو عشرين من التجار. بناصر الدين الفأري

مع هذا كله فهم أهل دين وتواضع وصالح ومكارم أخالق، حيسنون إىل الغريب ويؤثرون الفقري . ذلك
ويعطون حق اهللا من الزكاة على ما جيب، ولقيت ذه املدينة قاضيها الصاحل سامل بن عبد اهللا اهلندي، 
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. قضاة وفضالئهموهو من خيار ال. واشتغل ابنه بالعلم، فرأس وساد. وكان والده من العبيد احلمالني

أقمت يف ضيافته أياماً، وسافرت من مدينة عدن يف البحر أربعة أيام، ووصلت إىل مدينة زيلع وهي مدينة 
أوهلا زيلع، وآخرها . الربابرة، وهم طائفة من السودان شافعية املذهب، وبالدهم صحراء مسرية شهرين

. يلع سود األلوان، وأكثرهم رافضةوأهل ز. ومواشيهم اجلمال، وهي أغنام مشهورة السمن. مقدشو

وسبب نتنها . وهي مدينة كبرية هلا سوق عظيمة، إال أا أقذر مدينة يف املعمور وأوحشها وأكثرها نتناً
وملا وصلنا إليها اخترنا املبيت بالبحر على شدة هوله، . كثرة مسكها ودماء اإلبل اليت ينحروا يف األزقة

وضبط امسها بفتح امليم " ا منها يف البحر مخس عشرة ليلة ووصلنا مقدشو مث سافرن. ومل نبت ا لقذرها
، وهي مدينة متناهية يف الكرب، وأهلها "وإسكان القاف وفتح الدال املهمل والشني املعجم وإسكان الواو 

الثياب وهلم أغنام كثرية، وأهلها جتار أقوياء، وا تصنع . هلم مجال كثرية ينحرون منها املئني يف كل يوم
ومن عادة أهل هذه املدينة أنه مىت وصل . ومنه حتمل إىل ديار مصر وغريها. املنسوبة إليها اليت ال نظري هلا

ويكون يف كل صنبوق مجاعة من شبان . مركب إىل املرسى تصعد الصنابق، وهي القوارب الصغار إليه
. هذا نزيلي: من جتار املركب، ويقولأهلها، فيأيت كل واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام، فيقدمه لتاجر 

وال يرتل التاجر من املركب إال إىل دار نزيله من هؤالء الشبان إال ما . وكذلك يفعل كل واحد منهم
فإذا نزل عند نزيله باع له ما . كان كثري التردد إىل البلد، وحصلت له معرفة أهله، فإنه يرتل حيث شاء

وهلم .  أو باع منه بغري حضور نزيله، فذلك البيع مردود عندهمعنده واشترى له، ومن اشترى منه ببخس
ليس هذا : وملا صعد الشبان إىل املركب الذي كنت فيه جاء إيل بعضهم فقال له أصحايب. منتفعة يف ذلك

هذا نزيل القاضي، وكان فيها أحد أصحاب القاضي : فصاح بأصحابه وقال هلم. بتاجر، وإمنا هو فقيه
فرتلت أنا وأصحايب وسلمت .  إىل ساحل البحر يف مجلة من الطلبة، وبعث إيل أحدهمفعرفه بذلك، فأتى

: ومن الشيخ ؟ فقال: فقلت. بسم اهللا نتوجه للسالم على الشيخ: على القاضي وأصحابه، وقال يل

إن العادة إذا : فقال يل. إذا نزلت توجهت إليه: فقلت له. وعادم أن يقولوا للسلطان الشيخ. السلطان
  .جاء الفقيه أو الشريف أو الرجل الصاحل ال يرتل حىت يرى السلطان فذهبت معهم إليه كما طلبوا

  ذكر سلطان مقديشو

    

وهو يف األصل من . وسلطان مقديشو كما ذكرناه، إمنا يقولون له الشيخ، وامسه أبو بكر ابن الشيخ عمر
ومن عوائده أنه مىت وصل مركب، يصعد إليه صنبوق . الربابرة، وكالمه باملقدشي، ويعرف اللسان العريب

 وسقه ومن قدم فيه السلطان، فيسأل عن املركب من أين قدم ومن صاحبه ومن ربانه وهو الرئيس وما
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وملا . فمن استحق أن يرتل عنده أنزله. من التجار وغريهم، فيعرف بذلك كله، ويعرض على السلطان
وصلت مع القاضي املذكور، وهو يعرف بابن الربهان، املصري األصل، إىل دار السلطان، خرج بعض 

 أن هذا الرجل قد وصل من أرض وعرف موالنا الشيخ. بلغ األمانة: الفتيان فسلم على القاضي، فقال له
فبلغ، مث عاد وأتى بطبق فيه أوراق التنبول والفوفل، فأعطاين عشر أوراق مع قليل من الفوفل، . احلجاز

وأعطى للقاضي كذلك، وأعطى ألصحايب ولطلبة القاضي ما بقي يف الطبق، وجاء بقمقم من ماء الورد 
ا أمر أن يرتل بدار الطلبة، وهي دار معدة لضيافة إن موالن: الدمشقي، فسكب علي وعلى القاضي، وقال

مفروشة مرتبة مبا حتتاج . فأخذ القاضي بيدي، وجئنا إىل تلك الدار، وهي مبقربة من دار الشيخ. الطلبة
موالنا يسلم عليكم، : مث أيت بالطعام من دار الشيخ، ومعه أحد وزرائه، وهو املوكل بالضيوف، فقال. إليه

وطعامهم األرز املطبوخ بالسمن، جيعلونه يف . ري مقدم، مث وضع الطعام، فأكلناويقول لكم قدمتم خ
صفحة خشب كبرية، وجيعلون فوقه صحاف الكوشان، وهو اإلدام من الدجاج واللحم واحلوت 

ويطبخون املوز قبل نضجه يف اللنب احلليب، وجيعلونه يف صحفة، وجيعلون اللنب املروب يف . والبقول
عليه الليمون املصرب وعناقيد الفلفل املصرب املخلل واململوح والزجنبيل األخضر والعنب، صحفة، وجيعلون 

وهي مثل التفاح ولكن هلا نواة، وهي إذا نضجت شديدة احلالوة، وتؤكل كالفاكهة، وقبل نضجها 
وهم إذا أكلوا لقمة من األرز أكلوا بعدها من هذه املواحل . حامضة كالليمون يصربوا يف اخلل

  .واملخلالت

ويف اية من ضخامة األجسام . والواحد من أهل مقديشو يأكل قدر ما تأكله اجلماعة منا عادة هلم
وأقمنا ثالثة أيام، يؤتى إلينا بالطعام ثالث مرات يف اليوم، . مث ملا طعمنا انصرف عنا القاضي. ومسنها

  .وتلك عادم

    

.  القاضي والطلبة وأحد وزراء الشيخ، وأتوين بكسوةفلما كان اليوم الرابع، وهو يوم اجلمعة، جاءين

وكسوم فوطة خز يشدها اإلنسان يف وسطه عوض السراويل، فإم ال يعرفوا، ودراعة من املقطع 
. وأتوا ألصحايب بكسى تناسبهم. املصري معلمة، وفرجية من القدسي مبطنة، وعمامة مصرية معلمة

فلما خرج الشيخ من باب املقصورة، سلمت عليه مع القاضي . ةفصلينا خلف املقصور. وأتينا اجلامع
. قدمت خري مقدم وشرفت بالدنا وآنستنا: فرحب وتكلم بلسام مع القاضي، مث قال باللسان العريب

مث جاء األمراء والوزراء . وخرج إىل صحن املسجد فوقف على قرب والده، وهو مدفون هنالك، فقرأ ودعا
يضع سبابته يف األرض مث جيعلها على . وعادم يف السالم كعادة أهل اليمن. ووجوه األجناد فسلموا

مث خرج الشيخ من باب املسجد، فلبس نعليه، وأمر القاضي أن ينتعل، . أدام اهللا عزك: رأسه، ويقول
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ورفعت . وأمرين أن أنتعل، وتوجه إىل مرتله ماشياً، وهو بالقرب من املسجد، ومشى الناس كلهم حفاة
وكان لباسه يف ذلك . رأسه أربع قباب من احلرير امللون، وعلى أعلى كل قبة صورة طائر من ذهبفوق 

وهو . وهو متقلد بفوطة حرير. اليوم فرجية قدسي أخضر، وحتتها من ثياب مصر وطروحاا احلسان
والقاضي . فوأمراء األجناد أمامه وخل. وضربت بني يديه الطبول واألبواق واألنفار. معتم بعمامة كبرية

وقعد الوزراء واألمراء ووجوه األجناد يف . ودخل إىل مشوره على تلك اهليئة. والفقهاء والشرفاء معه
ومل يزالوا كذلك . وفرش للقاضي بساط ال جيلس معه غريه عليه، والفقهاء والشرفاء معه. سقيفة هنالك

مث . ووقفوا صفوفاً على قدر مراتبهمفلما صلوا العصر مع الشيخ، أتى مجيع األجناد، . إىل صالة العصر
ضربت األطبال واألنفار واألبواق والصرنايات، وعند ضرا ال يتحرك أحد، وال يتزحزح من مقامه، 

ومن كان ماشياً وقف، فلم يتحرك إىل خلف وال إىل أمام، فإذا فرغ من ضرب الطبلخانة سلموا 
وإذا كان يوم السبت يأيت الناس إىل . ل يوم مجعةوتلك عادة هلم يف ك. بأصابعهم كما ذكرناه، وانصرفوا

باب الشيخ فيقعدون يف سقائف خارج الدار، ويدخل القاضي والفقهاء والصاحلون واملشايخ واحلجاج 
إىل املشور الثاين، فيقعدون على دكاكني خشب معدة لذلك، ويكون القاضي على دكانه وحده، وكل 

مث جيلس الشيخ مبجلسه، ويبعث إىل القاضي .  سواهمصنف على دكانه ختصهم، ال يشاركهم فيها
فيجلس عن يساره، مث يدخل الفقهاء فيقعد كرباؤهم بني يديه، وسائرهم يسلمون وينصرفون، مث يدخل 

وإن كانوا ضيوفاً جلسوا عن ميينه، مث . الشرفاء، فيقعد كرباؤهم بني يديه، ويسلم سائرهم وينصرفون
مث يدخل الوزراء مث األمراء مث . كرباؤهم ويسلم سائرهم وينصرفونيدخل املشايخ واحلجاج، فيجلس 

ويؤتى بالطعام، فيأكل بني يدي الشيخ . وجوه األجناد، طائفة بعد طائفة أخرى، فيسلمون وينصرفون
وإن أراد تشريف أحد من كبار أمرائه . القاضي والشرفاء ومن كان قاعداً بالس، ويأكل الشيخ معهم

ويأكل سائر الناس بدار الطعام، وأكلهم على ترتيب مثل ترتيبهم يف الدخول على . معهمبعث إليه فأكل 
مث يدخل الشيخ إىل داره، ويقصد القاضي والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار األمراء للفصل . الشيخ

 سوى بني الناس وأهل الشكايات، فما كان متعلقاً باألحكام الشرعية حكم فيه القاضي، وما كان من
وما كان مفتقراً إىل مشاورة السلطان كتبوا إليه، . ذلك حكم فيه أهل الشورى، وهم الوزراء واألمراء

  .فيخرج هلم اجلواب من حينه على ظهر البطاقة مبا يقتضيه نظره وتلك عادم

    

صلنا إىل فو. مث ركبت من مدينة مقديشو متوجهاً إىل بالد السواحل قاصداً مدينة كلوا من بالد الزنوج
، "وضبط امسها ميم مفتوح ونون مسكن وباء موحدة مفتوحة وسني مهمل مفتوح وياء " جزيرة منبسى 

املوز والليمون : وأشجارها. وال بر هلا. وهي كبرية، بينها وبني أرض السواحل مسرية يومني يف البحر
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وال . ، إال أا شديدة احلالوةوهلم فاكهة يسموا اجلمون، وهي شبه الزيتون، وهلا نوى كنواه. واألترج
وهم شافعية . وأكثر طعامهم املوز والسمك. زرع عند أهل هذه اجلزيرة، وإمنا جيلب اليهم من السواحل

املذهب أهل دين وعفاف وصالح، ومساجدهم من اخلشب حمكمة اإلتقان، وعلى كل باب من أبواب 
فيستقون منها املاء بقدح خشب، قد غرز فيه وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان، . املساجد البئر والثنتان

واألرض حول البئر واملسجد مسطحة، فمن أراد دخول املسجد غسل رجليه . عود رقيق يف طول الذراع
ومن أراد الوضوء أمسك القدح بني فخذيه . ويكون على بابه قطعة حصري غليظ ميسح ا رجليه. ودخل

وبتنا ذه اجلزيرة ليلة، وركبنا البحر إىل . حفاة األقدامومجيع الناس ميشون . ويتوضأ. وصب على يديه
، وهي مدينة عظيمة ساحلية، وأكثر "وضبط امسها بضم الكاف واسكان الالم وفتح الواو " مدينة كلوا 

. وهلم شرطات يف وجوههم، كما هي يف وجوه الليميني من جنادة. أهلها الزنوج املستحكمو السواد

مدينة سفالة على مسرية نصف شهر من مدينة كلوا، وأن بني سفالة ويويف من وذكر يل بعض التجار أن 
ومدينة كلوا من أحسن املدن وأتقنها عمارة، . بالد الليميني مسرية شهر، ومن يويف يؤتى بالترب إىل سفالة

 وهم أهل جهاد ألم يف بر واحد مع كفار. واألمطار ا كثرية. وسقف بيوا الديس. وكلها باخلشب

  .والغالب عليهم الدين والصالح، وهم شافعية املذهب. الزنوج

  ذكر سلطان كلوا

. ويكىن أيضاً أبا املواهب، لكثرة مواهبه ومكارمه. وكان سلطاا يف عهد دخويل إليها أبو املظفر حسن

ملعينة وكان كثري الغزو إىل أرض الزنوج، يغري عليهم ويأخذ الغنائم، فيخرج مخسها ويصرفه يف مصارفه ا
وكان . فإذا جاءه الشرفاء دفعه إليهم. يف كتاب اهللا تعاىل، وجيعل نصيب ذوي القرىب يف خزانة على حدة

ورأيت عنده من شرفاء احلجاز مجاعة منهم حممد بن مجاز . الشرفاء يقصدونه من العراق واحلجاز وسواها
 مبقديشو أتيل بن كيش بن مجاز، وهو ولقيت. ومنصور بن لبيدة ابن أيب مني وحممد بن مشيلة ابن أيب مني

وهذا السلطان له تواضع شديد، وجيلس مع الفقراء ويأكل معهم، ويعظم أهل الدين . يريد القدوم عليه
  .والشرف

  حكاية من مكارمه 

أبا : حضرته يوم مجعة وقد خرج من الصالة قاصداً إىل داره، فتعرض له أحد الفقراء اليمنيني فقال له
. نعم، أعطيكها: فقال له. أعطين هذه الثياب اليت عليك: لبيك يا فقري ما حاجتك ؟ قال: لاملواهب، فقا

فرجع إىل املسجد ودخل بيت اخلطيب فلبس ثياباً سواها، وخلع تلك . نعم، الساعة: الساعة، قال: قال
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ه أدخل فخذها، فدخل الفقري وأخذها وربطها يف منديل وجعلها فوق رأس: الثياب، وقال للفقري
فعظم شكر الناس للسلطان على ما ظهر من تواضعه وكرمه، وأخذ ابنه ويل عهده تلك . وانصرف

وبلغ السلطان ما كان من شكر الناس له على ذلك . الكسوة من الفقري وعوضه عنها بعشرة من العبيد
ما يعطون ومعظم عطاياهم من العاج، وقل. فأمر للفقري أيضاً بعشرة رؤوس من الرقيق ومحلني من العاج

  .الذهب

فكان على الضد، إذا أتاه سائل . وملا تويف هذا السلطان الفاضل الكرمي رمحة اهللا عليه، ويل أخوه داود
ويقيم الوفود عنده الشهود الكثرية، . مات الذي كان يعطي، ومل يترك من بعده ما يعطي: يقول له

  .وحينئذ يعطيهم القليل، حىت انقطع الوافدون عن بابه

وضبط امسها بفتح الظاء املعجم والفاء وآخره راء مبنية "  البحر من كلوا إىل مدينة ظفار احلموض وركبنا
. ، وهي آخر بالد اليمن على ساحل البحر اهلندي، ومنها حتمل اخليل العتاق إىل اهلند"على الكسر 

ه مرة يف قالقوط من ويقطع البحر فيما بينها وبني بالد اهلند مع مساعدة الريح يف شهر كامل، قد قطعت
وبني ظفار . بالد اهلند إىل ظفار يف مثانية وعشرين يوماً بالريح، ومل ينقطع لنا جري بالليل وال بالنهار

وبينها وبني حضرموت ستة عشر يوماً، وبينها وبني عمان عشرون . وعدن يف الرب مسرية شهر يف صحراء
  .يوماً

    

الة هلا، والسوق خارج املدينة بربض يعرف باحلرجاء، وهي ومدين ظفار يف صحراء ال قرية ا وال عم
وأكثر مسكها . من أقذر األسواق وأشدها تنتاً وأكثرها ذباباً، لكثرة ما يباع فيها من الثمرات والسمك

ومن العجائب أن دوام إمنا علفها من هذا . النوع املعروف بالسردين، وهو ا يف النهاية من السمن
وزرع أهلها . وأكثر باعتها اخلدم، وهن يلبسن السواد. ومل أر ذلك يف سواها. نمهمالسردين وكذلك غ

وكيفية سقيهم أم يصنعون دلواً كبرية، وجيعلون هلا حباالً . الذرة، وهم يسقوا من آبار بعيدة املاء
ا يف كثرية، ويتحزم بكل حبل عبد أو خادم، وجيرون الدلو على عود كبري مرتفع عن البئر، ويصبو

وهلم قمح يسمونه العلس وهو يف احلقيقة نوع من السلت، واألرز جيلب إليهم من . صهريج يسقون منه
وهم أهل . ودراهم هذه املدينة من النحاس والقصدير، وال تنفق يف سواها. بالد اهلند، وهو أكثر طعامهم

و غريها خرج عبيد السلطان إىل جتارة ال عيش هلم إال منها، ومن عادام أنه إذا وصل مركب من اهلند أ
الساحل، وصعدوا يف صنبوق إىل املركب، ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب املركب أو وكيله، وللربان 

وهو الرئيس، وللكراين وهو كاتب املركب، ويؤتى إليهم بثالثة أفراس فريكبوا، وتضرب أمامهم 
ون على الوزير وأمري اجلند، وتبعث الضيافة األطبال واألبواق من ساحل البحر إىل دار السلطان فيسلم
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  .لكل من باملركب ثالثاً، وبعد الثالث يأكلون بدار السلطان

وهم أهل تواضع وحسن أخالق وفضيلة وحمبة للغرباء، . وهم يفعلون ذلك استجالباً ألصحاب املراكب
اً عن السروال، ويشدون الفوط يف أوساطهم عوض.ولباسهم القطن، وهو جيلب إليهم من بالد اهلند

  .وأكثرهم يشد فوطة يف وسطه، وجيعل فوق ظهره أخرى من شدة احلر، ويغتسلون مرات يف اليوم

ويصنع ا ثياب من احلرير . وهلم يف كل مسجد مطاهر كثرية معدة لالغتسال. وهي كثري ة املساجد
  .والقطن والكتان حسان جداً

وأكثر رجاهلم مبتلون .  بداء الفيل، وهو انتفاخ القدمنيوالغالب على أهلها رجاالً ونساء املرض املعروف
باألدر والعياذ باهللا ومن عوايدم احلسنة التصافح يف املسجد إثر صالة الصبح والعصر، يستند أهل الصف 

ومن . وكذلك يفعلون بعد صالة اجلمعة، يتصافحون أمجعون. األول إىل القبلة، ويصافحهم الذين يلوم
  . وعجائبها أنه ال يقصدها أحد بسوء إال عاد عليه مكروه، وحيل بينه وبينهاخواص هذه املدينة

وذكر يل أن السلطان قطب الدين متتهن بن طوران شاه صاحب هرمز نازهلا مرة من الرب والبحر، فأرسل 
وكذلك ذكر أن امللك . اهللا سبحانه عليه رحياً عاصفاً كسرت مراكبه ورجع عن حصارها وصاحل ملكها

هد سلطان اليمن عني ابن عم له بعسكر كبري، برسم انتزاعها من يد ملكها، وهو أيضاً ابن عمه، فلما اا
ورجع امللك عن . خرج ذلك األمري من داره سقط عليه حائط وعلى مجاعة من أصحابه فهلكوا مجيعاً

نزلت . ب يف شؤومومن الغرائب أن أهل هذه املدينة أشبه الناس بأهل املغر. رأيه وترك حصارها وطلبها
فكان له جواٍر مسميات . بدار اخلطيب مبسجدها األعظم، وهو عيسى بن علي، كبري القدر كرمي النفس

وأكثر . ومل أمسع هذه األمساء يف بلد سواها. بأمساء خدام املغرب، إحداهن امسها خبيتة واألخرى زاد املال
كل دار من دورهم سجادة اخلوص، معلقة يف ويف . أهلها رؤوسهم مكشوفة، ال جيعلون عليها العمائم

وهذا التشابه كله مما يقوي . وأكلهم الذرة. البيت، يصلي عليها صاحب البيت، كما يفعل أهل املغرب
وبقرب من هذه املدينة بني بساتينها زاوية . القول بأن صنهاجة وسواهم من قبائل املغرب أصلهم من محري

وهذه الزاوية معظمة عندهم، يأتون . أيب بكر بن عيسى، من أهل ظفارالشيخ الصاحل العابد أيب حممد بن 
رأيت ا شخصاً ذكر . فإذا دخلها املستجري مل يقدر السلطان عليه. إليها غدواً وعيشاً، ويستجريون ا

  .يل أن له ا مدة سنني مستجرياً مل يتعرض له السلطان

    

أتيت هذه . لطان، وأقام فيها حىت وقع بينهما الصلحويف األيام اليت كنت ا استجار ا كاتب الس
الزاوية، فبت ا يف ضيافة الشيخني أيب العباس أمحد وأيب عبد اهللا حممد ابين الشيخ أيب بكر املذكور، 

وشاهدت هلما فضالً عظيماً، وملا غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس منهما ذلك املاء الذي غسلنا به 
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وكذلك يفعلون مبن يتومسون فيه اخلري من . عث اخلادم بباقيه إىل أهله وأوالده فشربوهفشرب منه، وب
وكذلك أضافين قاضيها الصاحل أبو هاشم عبد اهللا الزبيدي، وكان يتوىل خدميت وغسل . الواردين عليهم

ث، وهي ومبقربة من هذه الزاوية تربة سلف السلطان امللك املغي. يدي بنفسه، وال يكل ذلك إىل غريه
ومن عادة اجلند أنه إذا مت الشهر ومل يأخذوا . معظمة عندهم، ويستجري ا من طلب حاجة، فتقضى له

  .أرزاقهم، استجار ذه التربة، وأقاموا يف جوارها إىل أن يعطوا أرزاقهم

وهنالك زاوية ومسجد على ساحل . وعلى مسرية نصف يوم من هذه املدينة األحقاف، وهي منازل عاد
هذا قرب هود بن عابر عليه أفضل : ويف الزاوية قرب مكتوب عليه. حر، وحوله قرية لصيادي السمكالب

واألشبه أن . هذا قرب هود بن عابر: وقد ذكرت أن مبسجد دمشق موضعاً مكتوب عليه. الصالة والسالم
وزنت . كبري اجلرموهلذه املدينة بساتني فيها موز كثري . يكون قربه باألحقاف ألا بالده، واهللا أعلم

وا أيضاً التنبول . وهو طيب املطعم شديد احلالوة. مبحضري حبة منه فكان وزا اثنيت عشرة أوقية
والنارجيل املعروف جبوز اهلند، وال يكونان إال ببالد اهلند، ومبدينة ظفار هذه، لشبهها باهلند وقرا منه؛ 

وإذ قد وقع ذكر التنبول و . شجريات من النارجيلاللهم إال أن يف مدينة زبيد، يف بستان السلطان 
  .النارجيل، فلنذكرمها، ولنذكر خصائصهما

  ذكر التنبول

والتنبول شجر يغرس كما تغرس دوايل العنب، ويصنع له معرشات من القصب، كما تصنع لدوايل 
وال مثر . فلالعنب، أو يغرس يف جماورة النارجيل، فيصعد فيها كما تصعد الدوايل، وكما يصعد الفل

وأهل . وجتىن أوراقه يف كل يوم. وأطيبه األصفر. وإمنا املقصود منه ورقه، وهو يشبه ورق العليق. للتنبول
اهلند يعظمون التنبول تعظيماً شديداً، وإذا أتى الرجل دار صاحبه فأعطاه مخس ورقات منه، فكأمنا أعطاه 

 وإعطاؤه عندهم أعظم شأناً وأدل على الكرامة من إعطاء .الدنيا وما فيها، ال سيما إن كان أمرياً أو كبرياً
وكيفية استعماله أن يؤخذ قبله الفوفل، وهو شبه جوز الطيب، فيكسر حىت يصري أطرافاً . الفضة والذهب

صغاراً، وجيعله اإلنسان يف فمه ويعلكه، مث يأخذ ورق التنبول، فيجعل عليها شيئاً من النورة وميضغها مع 
ته أنه طيب النكهة، ويذهب بروائح الفم، ويهضم الطعام، ويقطع ضرر شرب املاء على وخاصي. الفوفل

وجيعله اإلنسان عند رأسه ليالً فإذا استيقظ من نومه، أو أيقظته . الريق، ويفرح آكله، ويعني على اجلماع
طان ولقد ذكر يل أن جواري السل. زوجته أو جاريته أخذ منه، فيذهب مبا يف فمه من رائحة كريه

  .واألمراء ببالد اهلند ال يأكلن غريه، وسنذكره عند ذكر بالد اهلند
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  ذكر النارجيل

    

وهو جوز اهلند، وهذا الشجر من أغرب األشجار شأناً وأعجبها أمراً، وشجره شبه شجر النخل ال فرق 
شبه العينني والفم، وجوزها يشبه رأس ابن آدم، ألن فيها . بيهما، إال أن هذه تثمر جوزاً، وتلك تثمر مثراً

وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراء، وعليها ليف شبه الشعر، وهم يصنعون به حباالً خييطون به 
واجلوزة منها وخصوصاً اليت جبزائر . املراكب عوضاً عن مسامري احلديد، ويصنعون منه احلبال للمراكب

 حكماء اهلند يف غابر الزمان كان متصالً ويزعمون أن حكيماً من. ذيبة املهل، تكون مبقدار رأس اآلدمي
إن : فقال احلكيم للملك. مبلك من امللوك ومعظماً لديه، وكان للملك وزير بينه وبني هذا احلكيم معاداة

رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن خترج منه خنلة تثمر بثمر عظيم، يعود نفعه على أهل اهلند وسواهم من 
إن مل يظهر، فاصنع برأسي كما : ن مل يظهر من رأس الوزير ما ذكرته، قالفإ: فقال له امللك. أهل الدنيا

فأمر امللك برأس الوزير فقطع، وأخذه احلكيم، وغرس نواة متر يف دماغه، وعاجلها حىت . صنعت برأسه
ومن . وهذه احلكاية من األكاذيب، ولكن ذكرناها لشهرا عندهم. صارت شجرة، وأمثرت ذا اجلوز

وأما اإلعانة على الباءة ففعله فيها . جلوز تقوية البدن وإسراع السمن والزيادة يف محرة الوجهخواص هذا ا
فمن قطع بالسكني قطعة من قشره وفتح رأس . ومن عجائبه إنه يكون يف ابتداء أمره أخضر. عجيب

ذا شرب ذلك فا. ومزاجه حار معني على الباءة. اجلوزة شرب منها ماء يف النهاية من احلالوة والربودة
املاء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه امللعقة وجرد ا ما يف داخل اجلوزة من الطعم، فيكون طعمه كطعم 

ومنه كان غذائي أيام إقاميت جبزائر ذيبة املهل . البيضة إذا شربت ومل يتم نضجها كل التمام، ويتغذى به
فأما كيفية صناعة العسل منه فإن .لعسلوعجائبه أن يصنع منه الزيت واحلليب وا. مدة عام ونصف عام

خدام النخل منه، ويسمون الفازانية، يصعدون إىل النخلة غدواً وعشياً إذا أرادوا أخذ مائها الذي يصنعون 
منه العسل، وهم يسمونه األطواق، فيقطعون العذق الذي خيرج منه الثمر، ويتركون منه مقدار إصبعني، 

فإذا ربطها غدوة، صعد إليها عشياً .  فيها املاء الذي يسيل من العذقويربطون عليه قدراً صغرية فيقطر
ومعه قدحان من قشر اجلوز املذكور، أحدمها مملوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق يف أحد القدحني 
 ويغسله باملاء الذي يف القدح اآلخر، وينجر من العذق قليالً ويربط عليه القدر ثانية، مث يفعل غدوة كفعله

عشياً، فإذا اجتمع له الكثري من ذلك املاء طبخه كما يطبخ ماء العنب إذا صنع منه الرب، فيصري عسالً 
وأما . عظيم النفع طيباً، يشتريه جتار اهلند واليمن والصني، وحيملونه إىل بالدهم، ويصنعون منه احللواء

 ويكون بيدها عصا، يف أحد كيفية صنع احلليب منه فإن بكل دار شبه الكرسي، جتلس فوقه املرأة،
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طرفيها حديدة مشرفة، فيفتحون يف اجلوزة مقدار ما تدخل تلك احلديد، وجيرشون ما يف باطن اجلوزة، 
وكل ما يرتل منها جيتمع يف صحفة، حىت ال يبقى يف داخل اجلوزة شيء، مث ميرس ذلك اجلريش باملاء، 

وأما كيفية صنع الزيت فإم .  ويأتدم به الناسفيصري كلون احلليب بياضاً، ويكون طعمه كطعم احلليب،
يأخذون اجلوز بعد نضجه وسقوطه عن شجره، فيزيلون قشره ويقطعونه قطعاً وجيعل يف الشمس، فإذا 

  .ويضعه الناس يف شعورهم، وهو عظيم النفع. ذبل طبخوه يف القدور واستخرجوا زيته، وبه يستصبحون

  ذكر سلطان ظفار

    

وكان أبوه أمرياً على ظفار من قبل . ك املغيث بن امللك الفائز ابن عم ملك اليمنوهو السلطان املل
مث استبد امللك املغيث مبلكها، وامتنع من إرسال . وله عليه هدية يبعثها له يف كل سنة. صاحب اليمن

. نفاًوكان من عزم ملك اليمن على حماربته، وتعيني ابن عمه ووقوع احلائط عليه ما ذكرناه آ. اهلدية

ومن عادته أن تضرب الطبول . وللسلطان قصر بداخل املدينة يسمى احلصن، عظيم فسيح، واجلامع بإزائه
والبوقات واألنفار والصرنايات على بابه كل يوم بعد صالة العصر؛ ويف كل يوم إثنني ومخيس تأيت 

 يراه أحد إال يف يوم العساكر إىل بابه فيقفون خارج املشور ساعة وينصرفون، والسلطان ال خيرج وال
وال مينع أحد من دخول املشور، وأمري جندار قاعد على بابه، . اجلمعة، فيخرج للصالة مث يعود إىل داره

وإذا أراد السلطان . وإليه ينتهي كل صاحب حاجة أو شكاية، وهو يطالع السلطان، ويأتيه اجلواب للحني
 خارج املدينة، وأتى جبمل عليه حممل مستور الركوب خرجت مراكبه من القصر وسالحه ومماليكه إىل

وإذا خرج إىل بستانه . بستر أبيض منقوش بالذهب، فريكب السلطان وندميه يف احململ حبيث ال يرى
وعادته أن ال يعارضه أحد يف طريقه وال يقف لرؤيته وال . وأحب ركوب الفرس ركبه ونزل عن اجلمل

فتجد الناس إذا مسعوا خبروج السلطان فروا . شد الضربلشكاية وال لغريها، ومن تعرض لذلك ضرب أ
ووزير هذا السلطان الفقيه حممد العدين، وكان معلم صبيان، فعلم هذا السلطان . عن الطريق وحتاموها

فلما ملك استوزره، فلم يكن حيسنها، فكان االسم . القراءة والكتابة، وعاهده على أن يستوزره إن ملك
هذه املدينة ركبنا البحر نريد عمان يف مركب صغري لرجل يعرف بعلي بن إدريس ومن . له واحلكم لغريه

ويف الثاين لركوبنا نزلنا مبرسى حاسك وبه ناس من العرب، صيادون . املصريي من أهل جزيرة مصرية
وإذا شرطت الورقة منه قطر منها . للسمك، ساكنون هنالك، وعندهم شجر الكندر، وهو رقيق الورق

وال معيشة ألهل ذلك . وذلك الصمغ هو اللبان وهو كثري جداً هنالك. لنب، مث عاد صمغاًماء شبه ال
. ، وهو شبيه كلب البحر"خباء معجم مفتوح " املرسى إال من صيد السمك، ومسكهم يعرف باللخم 
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وسرنا من مرسى . وبيوم من عظام السمك، وسقفها من جلود اجلمال. يشرح ويقدد ويقتات به
، وهو يف وسط البحر، وبأعاله رابطة مبنية "بضم الالم " ة أيام ووصلنا إىل جبل ملعان حاسك أربع

  .باحلجارة وسقفها من عظام السمك، وخبارجها غدير ماء جيتمع من املطر

  ذكر ولي لقيناه بهذا الجبل

    

ا عليه فاستيقظ، وملا أرسينا حتت هذا اجلبل صعدناه إىل هذه الرابطة، فوجدنا ا شيخاً نائماً، فسلمن
فطلبنا . فأتاه أهل املركب بطعام، فأىب أن يقبله. وأشار برد السالم فكلمناه فلم يكلمنا، وكان حيرك رأسه

منه الدعاء فكان حيرك شفتيه وال نعلم ما يقول، وعليه مرقعة وقلنسوة لبد، وليس معه ركوة وال إبريق 
وأقمنا تلك الليلة بساحل اجلبل، .  قط ذا اجلبلإم ما رأوه: وقال أهل املركب. وال عكاز وال نعل

. مث أذن وصلينا معه. وصلينا معه العصر واملغرب، وجئناه بطعام فرده، وأقام يصلي إىل العشاء اآلخرة

وكان حسن الصوت بالقراءة جميداً هلا، وملا فرغ من صالة العشاء اآلخرة أومأ إلينا باالنصراف، فودعناه 
مث إين أردت الرجوع إليه ملا انصرفنا، فلما دنوت منه غلب علي .  من أمرهوانصرفنا وحنن نعجب

اخلوف، ورجعت إىل أصحايب وانصرفت معهم، وركبنا البحر، ووصلنا بعد يومني إىل جزيرة الطري، 
. فأرسينا وصعدنا إليها، فوجدناها مآلنة بطيور تشبه الشقاشق، إال أا أعظم منها. وليست ا عمارة

لناس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأكلوها، واصطادوا مجلة من تلك الطيور فطبخوها دون وجاءت ا
وكان جيالسين تاجر من أهل جزيرة مصرية ساكن بظفار امسه مسلم، ورأيته يأكل معهم . ذكاة وأكلوها

 وانقطع عين بعد ذلك من. ظننت أم ذحبوها: تلك الطيور، فأنكرت ذلك عليه، فاشتد خجله وقال يل

وكانوا . وكان طعامي يف تلك األيام بذلك املركب التمر والسمك. اخلجل، فكان ال يقربين حىت أدعو به
يصطادون بالغدو والعشي مسكاً يسمى بالفارسية شري ماهي، ومعناه أسد السمك، ألن شري هو األسد، 

ه ويعطون كل من وهو يشبه احلوت املسمى عندنا بتارزت، وهم يقطعونه قطعاً ويشوون. وماهي السمك
وكان . يف املركب قطعة، ال يفضلون أحداً على أحد وال صاحب املركب وال سواه، ويأكلونه بالتمر

وعيدنا . عندي خبز وكعك استصحبتهما من ظفار، فلما نفدا، كنت أقتات من ذلك السمك يف مجلتهم
ر، ودامت إىل طلوع عيد األضحى على ظهر البحر، وهبت علينا يف يومه ريح عاصف بعد طلوع الفج

  .الشمس، وكادت تغرقنا

    

وكان معنا يف املركب حاج من أهل اهلند يسمى خبضر، ويدعى مبوالنا، ألنه حيفظ القرآن وحيسن : كرامة
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يا : الكتابة، فلما رأى هول البحر لف رأسه بعباءة كانت له وتناوم، فلما فرج اهللا ما نزل بنا قلت له
 كنت عند اهلول أفتح عيين أنظر، هل أرى املالئكة الذين يقبضون :موالنا خضر كيف رأيت ؟ قال

مث أغلق عيين مث . األرواح جاءوا، فال أراهم، فأقول احلمد هللا لو كان الغرق ألتوا لقبض األرواح
وكان قد تقدمنا مركب لبعض التجار فغرق، ومل ينج منه . أفتحهما، فأنظر كذلك، إىل أن فرج اهللا عنا

وأكلت يف ذلك املركب نوعاً من الطعام مل أذقه قبل وال . خرج عوماً بعد جهد شديدإال رجل واحد 
بعد، صنعه بعض جتار عمان وهو من الذرة طبخها من غري طحن، وصب عليه السيالن، وهو عسل 

مث وصلنا إىل جزيرة مصرية اليت منها صاحب املركب الذي كنا فيه، وهي على لفظ . التمر، وأكلناه
ومل نرتل إليها لبعد مرساها عن . ة تاء التأنيث، جزيرة كبرية، ال عيش ألهلها إال من السمكمصري وزياد

وأقمنا ا يوماً، وتوجه صاحب . وكنت قد كرهتهم ملا رأيتهم يأكلون الطري من غري ذكاة. الساحل
احل البحر تعرف املركب إىل داره وعاد إلينا، مث سرنا يوماً وليلة، ووصلنا إىل مرسى قرية كبرية على س

وكان وصولنا إىل املرسى وقت . بصور، ورأينا منها مدينة قلهات، يف سفح جبل، فخيل لنا أا قريبة
فلما ظهرت لنا املدينة أحببت املشي إليها واملبيت ا، وكنت قد كرهت صحبة أهل . الزوال أو قبله

ت أحد البحريني ليدلين على فاكتري. املركب، فسألت عن طريقها، فأخربت أين أصل إليها العصر
طريقها، وصحبين خضر اهلندي الذي تقدم ذكره، وتركت أصحايب مع ما كان يل باملركب ليلحقوا يب 
. يف غد ذلك اليوم، وأخذت أثواباً كانت يل، فدفعتها للدليل ليكفيين مؤونة محلها، ومحلت يف يدي رحماً

بنا إىل خليج خيرج من البحر فيه املد واجلزر، فأراد فإذا ذلك الدليل حيب أن يستويل على أثوايب، فأتى 
إمنا تعرب وحدك وتترك الثياب عندنا، فإن قدرنا اجلواز جزنا، وإال صعدنا : عبوره بالثياب، فقلت له

. مث رأينا رجاالً جازوه عوماً فتحققنا أنه كان قصده أن يغرقنا ويذهب بالثياب. نطلب ااز فرجع

أخذت باحلزم وشددت وسطي وكنت أهز الرمح، فهابين ذلك الدليل وصعدنا فحينئذ أظهرت النشاط و
حىت وجدنا جمازاً، مث خرجنا إىل صحراء ال ماء ا، واشتد األمر، فبعث اهللا لنا فارساً يف مجاعة من 

وذهبنا حنسب املدينة قريبة منا، وبيننا وبينها . أصحابه وبيد أحدهم ركوة ماء فسقاين وسقى صاحيب
فلما جاء العشي أراد الدليل أن مييل بنا إىل ناحية البحر، وهو ال طريق . منشي فيها األميال الكثريةخنادق 

إمنا منشي على هذه الطريق اليت : فقلت له. فأراد أن ننشب فيها ويذهب بالثياب. له، ألن ساحله حجارة
ملدينة قريبة، فتعالوا منشي حىت نبيت فلما أظلم الليل قال لنا، إن ا. حنن عليها، وبينها وبني البحر حنو ميل

: فخفت أن يتعرض لنا أحد يف الطريق، ومل أحقق مقدار ما بقي، إليها، فقلت له. خبارجها إىل الصباح

وكنت قد رأيت مجلة من . إمنا احلق أن خنرج عن الطريق فننام، فإذا أصبحنا أتينا املدينة إن شاء اهللا
وغلب العطش على . يكونوا لصوصاً، وقلت التستر أوىلالرجال يف سفح جبل هنالك، فخفت أن 
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فخرجت عن الطريق، وقصدت شجرة من شجر أم غيالن، وقد أعييت . صاحيب فلم يوافق على ذلك
فجعلت الدليل . وأما صاحيب فمريض ال قوة له. وأدركين اجلهد، لكين أظهرت قوة وجتلداً، خوف الدليل

يب وجسدي، وأمسكت الرمح بيدي ورقد صاحيب ورقد بيين وبني صاحيب، وجعلت الثياب بني ثو
  .فكلما حترك الدليل كلمته وأريته أين مستيقظ، ومل نزل كذلك حىت الصبح. الدليل، وبقيت ساهراً

    

مث خرجنا إىل الطريق فوجدنا الناس ذاهبني باملرافق إىل املدينة، فبعثت الدليل ليأتينا مباء، وأخذ صاحيب 
فأتان باملاء فشربنا، وذلك أوان احلر، مث وصلنا إىل مدينة . بني املدينة مهاٍو وخنادقوكان بيننا و. الثياب

. ، فأتيناها وحنن يف جهد عظيم"وضبط امسها بفتح القاف واسكان الالم وآخره تاء مثناة " قلهات 

ان وكنت قد ضاقت نعلي على رجلي حىت كاد الدم خيرج من حتت أظفارها، فلما وصلنا باب املدينة ك
ال بد لك أن تذهب معي إىل أمري املدينة ليعرف قضيتك، ومن : ختام املشقة، أن قال لنا املوكل بالباب

فذهبت معه إليه فرأيته فاضالً حسن األخالق، وسألين عن حايل وأنزلين، وأقمت عنده ستة . أين قدمت
  .أيام، ال قدرة يل فيها على النهوض على قدمي ملا حلقها من اآلالم

حيطانه بالقاشاين، . ة قلهات على الساحل، وهي حسنة األسواق، وهلا مسجد من أحسن املساجدومدين
وهو مرتفع، ينظر منه إىل البحر، واملرسى، وهو من عمارة الصاحلة بييب مرمي، ومعىن . وهو شبه الزليج

نت أفضله على مجيع وأكلت ذه املدينة مسكاً مل آكل مثله يف إقليم من األقاليم، وك. بييب عندهم احلرة
واألرز جيلب . وهم يشوونه على ورق الشجر، وجيعلونه على األرز، ويأكلونه. اللحوم، فال آكل سواه

وإذا وصل إليهم مركب . وهم أهل جتارة، ومعيشتهم مما يأيت إليهم يف البحر اهلندي. إليهم من أرض اهلند
.  وكل كلمة يتكلمون ا يصلوا بال.وكالمهم ليس بالفصيح مع أم عرب. فرحوا به أشد الفرح

لكنهم ال يقدرون على إظهار . وأكثرهم خوارج. تأكل ال، متشي ال، تفعل كذا ال: فيقولون مثال
ومبقربة من . مذهبهم، ألم حتت طاعة السلطان قطب الدين متتهن ملك هرمز، وهو من أهل السنة

وهي من أمجل القرى وأبدعها . ه املتكلم لنفسهقلهات قرية طييب، وامسها على حنو اسم الطيب إذ أضاف
وا املوز . ومنها جتلب الفواكه إىل قلهات. حسناً، ذات أار جارية وأشجار ناضرة وبساتني كثرية

، وهو كثري ا، وجلب منها إىل هرمز "املروار اجلوهر " املعروف باملرواري بالفارسية هو اجلوهري 
مث قصدنا بالد . والتمر جيلب إىل هذه اجلهات من عمان. كن ورقته صغريةوا أيضاً التنبول، ل. وسواها

وهي خصبة ذات أار وأشجار . عمان، فسرنا ستة أيام يف صحراء، مث وصلنا بالد عمان يف اليوم السابع
" ووصلنا إىل قاعدة هذه البالد وهي مدينة نزوا . وبساتني وحدائق وخنل وفاكهة كثرية خمتلفة األجناس

. ، مدينة يف سفح جبل ، حتف ا البساتني واألار"ط امسها بنون مفتوح وزاي مسكن وواو مفتوح وضب



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  165  

وهلم جندة . يأيت كل إنسان مبا عنده، وجيتمعون لألكل يف صحن املسجد، ويأكل معهم الوارد والصادر
 أربعاً، فإذا فرغوا ويصلون اجلمعة ظهراً. وهم أباضية املذهب. واحلرب قائمة فيما بينهم أبداً. وشجاعة

منها قرأ اإلمام أيات من القرآن، ونثر كالماً شبه اخلطبة يرضى فيه عن أيب بكر وعمر، ويسكت عن 
. ذكر عن الرجل أو قال الرجل: وهم أرادوا ذكر علي رضي اهللا عنه كنوا عنه، فقالوا. عثمان وعلي

ونساؤهم يكثرن الفساد، . حل قامع الفتنةالعبد الصا: ويرضون عن الشقي اللعني ابن ملجم، ويقولون فيه
  .وسنذكر حكاية إثر هذا مما يشهد بذلك. وال غرية عندهم، وال إنكار لذلك

  ذكر سلطان عمان

وأبو حممد عندهم مسة لكل . وسلطاا عريب من قبيلة األزد بن الغوث، ويعرف بأيب حممد ابن نبهان
 وعادته أن جيلس خارج باب داره يف جملس هنالك، .سلطان يلي عمان، كما هي أتابك عند ملوك اللور

وال حاجب له وال وزير، وال مينع أحداً من الدخول إليه من غريب أو غريه، ويكرم الضيف على عادة 
ويؤكل على مائدته حلم احلمار اإلنسي، . وله أخالق حسنة. العرب، ويعني له الضيافة، ويعطيه على قدره

ومن . بتحليله، ولكنهم خيفون ذلك عن الوارد عليهم، وال يظهرونه مبحضرهويباع بالسوق، ألم قائلون 
مدن عمان مدينة زكي مل أدخلها، وهي على ما ذكر يل، مدينة عظيمة منها القريات وشبا وكلبا 
  .وخورفكان وصحار، وكلها ذات أار وحدائق وأشجار وخنل، وأكثر هذه البالد يف عمالة هرمز

  حكاية 

    

 عند السلطان أيب حممد بن نبهان فأتته امرأة صغرية السن حسنة الصورة بادية الوجه، فوقفت كنت يوماً
ال : فقالت له. اذهيب واطردي الشيطان: فقال هلا. يا أبا حممد طغا الشيطان يف رأسي: بني يديه وقالت له

ا انصرفت عنه أن هذه فذكر يل مل. اذهيب فافعلي ما شئت: فقال هلا. أستطيع وأنا يف جوارك يا أبا حممد
ومن فعل مثل فعلها تكون يف جوار السلطان، وتذهب للفساد، وال يقدر أبوها وال ذوو قرابتها أن يغريوا 

مث سافرت من بالد عمان إىل بالد هرمز، وهرمز . عليها، وإن قتلوها قتلوا ا، ألا يف جوار السلطان
وتقابلها يف البحر هرمز اجلديدة، وبينهما يف البحر مدينة على ساحل البحر، وتسمى أيضاً موغ أستان، 

بفتح اجليم والراء وآخرها " ووصلنا إىل هرمز اجلديدة، وهي جزيرة مدينتها تسمى جرون . ثالثة فراسخ
، وهي مدينة حسنة كبرية هلا أسواق حافلة، وهي مرسى اهلند والسند، ومنها حتمل سلع اهلند إىل "نون 

وهذه املدينة سكىن السلطان، واجلزيرة اليت فيها املدينة مسرية يوم، وأكثرها . نالعراقني وفارس وخراسا
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. سباخ وجبال ملح، وهو امللح الداراين، ومنه يصنعون األواين املزينة واملنارات اليت يضعون السرج عليها

وت خرما وما هي ل: ويقولون بلسام. وطعامهم السمك والتمر الوب إليهم من البصرة وعمان
وللماء يف اجلزيرة قيمة، وا عيون ماء وصهاريج . بادشاهي، معناه بالعريب التمر والسمك طعام امللوك

وهي على بعد من املدينة، ويأتون إليها بالقرب فيمألوا ويرفعوا على . مصنوعة، جيتمع فيها ماء املطر
ورأيت من العجائب عند باب اجلامع . ظهورهم إىل البحر، يوسقوا يف القوارب ويأتون ا إىل املدينة

فيما بينه وبني السوق رأس مسكة كأنه رابية وعيناه كأما بابان، فترى الناس يدخلون يف إحدامها، 
ولقيت ذه املدينة الشيخ الصاحل السائح أبا احلسن األقطاراين، وأصله من بالد . وخيرجون من األخرى

 وأعطاين كمر الصحبة، وهو حيتيب به، فيعني اجلالس، فيكون كأنه الروم، فأضافين وزارين وألبسين ثوباً،
وعلى ستة أميال من هذه املدينة مزار ينسب إىل اخلضر والياس . وأكثر فقراء العجم يتقلدونه. مستند

وهنالك زاوية يسكنها أحد املشايخ . يذكر أما يصليان فيه، وظهرت له بركات وبراهني. عليهما السالم
لوارد والصادر، وأقمنا عنده يوماً، وقصدنا من هنالك زيارة رجل صاحل منقطع يف آخر هذه خيدم ا ا

فيها جارية وله عبيد خارج الغار . فيه زاوية وجملس ودار صغرية له. اجلزيرة، قد حنت غاراً لسكناه
 هنالك وكان هذا الرجل من كبار التجار فحج البيت وقطع العالئق وانقطع. يرعون بقراً له وغنماً

وبتنا عنده ليلة، فأحسن القرى وأمجل، رضي اهللا تعاىل . للعبادة، ودفع ماله لرجل من إخوانه يتجر له به
  .عنه، وسيمة اخلري والعبادة الئحة عليه

  ذكر سلطان هرمز

    

وضبط امسه بفتح التاءين املعلوتني وبينهما ميم مفتوح " وهو السلطان قطب الدين متتهن طوران شاه 
، وهو من كرماء السالطني، كثري التواضع حسن األخالق، وعادته أن يأيت " مسكنة وآخره نون وهاء

لزيارة كل من يقدم عليه من فقيه أو صاحل أو شريف ويقوم حبقه، وملا دخلنا جزيرته وجدناه مهيأ 
توٍل على والغالء مس. فكان يف كل ليلة يتيسر للقتال. للحرب مشغوالً ا مع ابين أخيه نظام الدين

اجلزيرة، فأتى إلينا وزيره مشس الدين حممد بن علي وقاضيه عماد الدين الشونكاري ومجاعة من الفضالء، 
فلما أردنا االنصراف قلت لبعض . وأقمنا عندهم ستة عشر يوماً. فاعتذروا مبا هم عليه من مباشرة احلرب

 وكانت داره يف جوار الزاوية اليت كيف ننصرف وال نرى هذا السلطان ؟ فجئنا على الوزير: األصحاب
فقال بسم اهللا، وأخذ بيدي فذهب يب إىل داره، وهي . نزلت ا، فقلت له، إين أريد السالم على امللك

فإذا شيخ عليه أقبية ضيقة دنسة، وعلى رأسه عمامة، وهو . على ساحل البحر، واألجفان جملسة عندها
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وكان إىل جانبه ابن اخته، . مت عليه ومل أعرف انه امللكمشدود الوسط مبنديل، فسلم عليه الوزير وسل
وهو علي شاه ابن جالل الدين الكيجي، وكانت بيين وبينه معرفة، فأنشأت أحادثه، وأنا ال أعرف امللك، 

فخجلت منه إلقبايل باحلديث على ابن أخته دونه واعتذرت، مث قام فدخل داره، . فعرفين الوزير بذلك
ودخلت مع الوزير، فوجدناه قاعداً على سرير ملكه وثيابه عليه مل . زراء وأرباب الدولةوتبعه األمراء والو

فجلس أحد األمراء . يبدهلا ويف يده سبحة جوهر، مل تر العيون مثلها ألن مغاصات اجلوهر حتت حكمه
ته إىل جانبه، وجلست إىل جانب ذلك األمري، وسألين عن حايل ومقدمي وعمن لقيته من امللوك فأخرب

وسبب احلرب اليت بينه . وحضر الطعام فأكل احلاضرون ومل يأكل معهم، مث قام فودعته وانصرفت. بذلك
وبني ابين أخيه أنه ركب البحر مرة من مدينته اجلديدة برسم الرتهة يف هرمز القدمية وبساتينها، وبينهما 

عا لنفسه وبايعه أهل اجلزيرة وبايعته فخالف عليه أخوه نظام الدين، ود. يف البحر ثالثة فراسخ كما قدمناه
العساكر، فخاف قطب الدين على نفسه وركب البحر إىل مدينة قلهات اليت تقدم ذكرها، وهي من مجلة 

وعاد إىل قلهات، . بالده، فأقام ا شهوراً وجهز املراكب وأتى اجلزيرة، فقاتله أهلها مع أخيه وهزموه
وأتى هو إىل اجلزيرة .  أن يراسل بعض نساء أخيه فسمته وماتفلم تكن له حيلة إال. وفعل ذلك مراراً

فدخلها، وفر ابنا أخيه باخلزائن واألموال والعساكر إىل جزيرة قيس، حيث مغاص اجلوهر، وصاروا 
يقطعون الطريق على من يقصد اجلزيرة من أهل اهلند والسند، ويغريون على بالده البحرية، حىت خترب 

فلما عدينا البحر اكترينا .  مدينة جرون برسم لقاء رجل صاحل ببلد خنج بالمث سافرنا من. معظمها
. دواب من التركمان، وهم سكان تلك البالد، وال يسافر فيها إال معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق

وفيها صحراء مسرية أربع، يقطع ا الطريق لصوص األعراب، وب فيها ريح السموم يف شهري متوز 
ولقد ذكر يل أن الرجل إذا قتلته تلك الريح وأراد أصحابه غسله . فمن صادفته فيها قتلتهوحزيران، 

وا قبور كثرية للذين ماتوا فيها ذه الريح، وكنا نسافر فيها . ينفصل كل عضو منه عن سائر األعضاء
 طلوع بالليل، فإذا طلعت الشمس نزلنا حتت ظالل األشجار من أم غيالن، ونرحل بعد العصر إىل

  .ويف هذه الصحراء وما واالها كان يقطع الطريق ا مجال اللك الشهري االسم هنالك. الشمس

  حكاية 

    

وكانت يده . معناه األقطع" واللك بضم الالم " كان مجال اللك من أهل سجستان أعجمي األصل 
وكان . م الطرقوكانت له مجاعة كثرية من فرسان األعراب واألعاجم يقطع . قطعت يف بعض حروبه

إنه كان يدعو أن ال يسلط : ويقال. يبين الزوايا، ويطعم الوارد والصادر من األموال اليت يسلبها من الناس
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وكان يغري هو وفرسانه ويسلكون براري ال يعرفها . إال على من ال يزكي ماله، وأقام على ذلك دهراً
سكر السلطان دخلوا الصحراء واستخرجوا املياه، فإذا تبعهم ع. سواهم، ويدفنون ا قرب املاء ورواياه
وأقام على هذه احلالة مدة ال يقدر عليه ملك العراق وال غريه، مث . ويرجع العسكر عنهم خوفاً من اهلالك
وضبط " وسلكنا هذه الصحراء إىل أن وصلنا إىل كوراستان . تاب وتعبد حىت مات، وقربه يزار ببلده

مث سرنا . ، وهو بلد صغري فيه األار والبساتني وهو شديد احلر"او وراء امسه بفتح الكاف واسكان الو
، مدينة كبرية كثرية "وآخر امسها راء " منه ثالثة أيام يف صحراء مثل اليت تقدمت ووصلنا إىل مدينة الر 

ف حممد وهو وهلا أسواق حسان، ونزلنا منها بزاوية الشيخ العابد أيب دل. العيون واملياه املطردة والبساتني
ومن . وذه الزاوية ولده أبو زيد عبد الرمحن، ومعه مجاعة من الفقراء. الذي قصدنا زيارته خبنج بال

عادم أم جيتمعون بالزاوية بعد صالة العصر من كل يوم، مث يطوفون على دور املدينة فيعطاهم من كل 
الدور قد ألفوا ذلك فهم جيعلونه يف مجلة وأهل . دار الرغيف والرغيفان، فيطعمون منها الوارد والصادر

ويف كل ليلة مجعة جيتمع ذه الزاوية فقراء املدينة . قوم، ويعدونه هلم إعانة على إطعام الطعام
وصلحاؤها، ويأيت كل منهم مبا تيسر له من الدراهم، فيجمعوا وينفقوا تلك الليلة، ويبيتون يف عبادة 

  .وينصرفون بعد صالة الصبحمن الصالة والذكر والتالوة، 

  ذكر سلطان الر

مث . ومل جنتمع به وال رأيناه. وذه املدينة سلطان يسمى جبالل الدين، تركماين األصل، بعث إلينا بضيافة
وضبط امسها بضم اخلاء املعجم وقد يعوض منه هاء وإسكان النون وضم " سافرنا إىل مدينة خنج بال 

وملا . ، وا سكىن الشيخ أيب دلف الذي قصدنا زيارته، وبزاويته نزلنا"اجليم وباء معقودة وألف والم 
دخلت الزاوية، رأيته قاعداً بناحية منها على التراب، وعليه جبة صوف خضراء بالية، وعلى رأسه عمامة 

وكان يبعث إيل الطعام . صوف سوداء، فسلمت عليه، فأحسن الرد، وسألين عن مقدمي وبالدي وأنزلين
وهلذا الشيخ أيب . ة مع ولد له من الصاحلني، كثري اخلشوع والتواضع صائم الدهر كثري الصالةوالفاكه

وهو يعطي العطاء اجلزيل، ويكسو . دلف شأن عجيب وأمر غريب، فإن نفقته يف هذه الزاوية عظيمة
هة إال ما ومل أر يف تلك البالد مثله، وال يعلم له ج. الناس، ويركبهم اخليل، وحيسن لكل وارد وصادر

ويف زاويته املذكورة قرب . يصله من اإلخوان واالصحاب، حىت زعم كثري من الناس أنه ينفق من الكون
وعلى قربه قبة . وشأن يف الوالية كبري. الشيخ الويل الصاحل القطب دانيال، وله اسم بتلك البالد شهري

الشيخ أيب دلف يوماً واحداً، وأقمت عند . عظيمة بناها السلطان قطب الدين متتهن بن طوران شاه
ومسعت أن باملدينة خنج بال املذكورة زاوية فيها مجلة من . الستعجال الرفقة اليت كنت يف صحبتها
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الصاحلني املتعبدين، فرحت إليها بالعشي، وسلمت على شيخهم وعليهم، ورأيت مجاعة مباركة قد أثرت 
البكاء غزيرو الدموع، وعند وصويل إليهم أتوا فيهم العبادة، فهم صفر األلوان حناف اجلسوم كثريو 

فجاء إلينا الولد، . ادعوا إيل ولدي حممداً وكان معتزالً يف بعض نواحي الزاوية: فقال كبريهم. بالطعام
يا بين، شارك هؤالء الواردين يف : فقال له أبوه. وهو كأمنا خرج من قرب مما كته العبادة، فسلم وقعد

، وكان صائماً فأفطر معنا، وهم شافعية املذهب، فلما فرغنا من أكل الطعام دعوا األكل تنل من بركام
وتسمى أيضاً بسرياف، وهي على ساحل حبر اهلند املتصل . مث سافرنا منها إىل مدينة قيس. لنا وانصرفنا

ني ببحر اليمن وفارس، وعدادها يف كور فارس مدينة هلا انفساح وسعة، طيبة البقعة، يف دورها بسات
وشرب أهلها من عيون منبعثة من جباهلا، وهم عجم من . عجيبة، فيها الرياحني واألشجار الناضرة

  .الفرس أشراف، وفيهم طائفة من عرب بين سفاف، وهم الذين يغوصون على اجلوهر

  ذكر مغاص الجوهر

    

ن شهر إبريل، ومغاص اجلوهر فيما بني سرياف والبحرين يف خور راكد مثل الوادي العظيم، فإذا كا
وشهر مايو تأيت إليه القوارب الكثرية فيها الغواصون وجتار فارس والبحرين والقطيف وجيعل الغواص على 

وجهه مهما أراد أن يغوص شيئاً يكسوه من عظم الغيلم، وهي السلحفاة ويصنع من هذا العظم أيضاً 
وص، ويتفاوتون يف الصرب يف املاء، شكالً شبه املقراض، يشده على أنفه، مث يربط حبالً يف وسطه، ويغ

فمنهم من يصرب الساعة والساعتني فما دون ذلك فإذا وصل إىل قعر البحر جيد الصدف هنالك فيما بني 
مثبتاً يف الرمل، فيقتلعه بيده، أو يقطعه حبديدة عنده، معدة لذلك، وجيعلها يف خمالة . األحجار الصغار

 احلبل فيحس به الرجل املمسك للحبل على الساحل، فريفعه جلد منوطة بعنقه، فإذا ضاق نفسه، حرك
إىل القارب، فتؤخذ منه املخالة، ويفتح الصدف فيوجد يف أجوافها قطع اللحم تقطع حبديدة، فإذا 

باشرت اهلواء مجدت فصارت جواهر ، فيجمع مجيعها من صغري وكبري، فيأخذ السلطان مخسه والباقي 
القوارب وأكثرهم يكون له الدين على الغواصني، فيأخذ اجلوهر يف دينه يشتريه التجار احلاضرون بتلك 

أو ما وجب له منه، مث سافرنا من سرياف إىل مدينة البحرين، وهي مدينة كبرية حسنة ذات بساتني 
وأشجار وأار، وماؤها قريب املؤونة حيفر عليه باأليدي فيوجد، وا حدائق النخل والرمان واألترج، 

القطن وهي شديدة احلر كثرية الرمال ورمبا غلب الرمل على بعض منازهلا وكان فيما بينها وبني يزرع ا 
عمان طريق استولت عليه الرمال وانقطع، فال يوصل من عمان إليها إال يف البحر، وبالقرب منها جبالن 

ما ضرب املثل عظيمان يسمى أحدمها بكسري، وهو يف غربيها، ويسمى اآلخر يعوير وهو يف شرقيها و
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، كأنه "وضبط امسها بضم القاف " كسري وعوير وكل غري خري، مث سافرنا إىل مدينة القطيف، " فقيل 
تصغري قطف، وهي مدينة كبرية حسنة ذات خنل كثري يسكنها طوائف العرب، وهم رافضية غالة، 

أشهد أن علياً ويل اهللا : يظهرون الرفض جهاراً ال يبقون أحداً، ويقول مؤذم يف أذانه بعد الشهادتني
حي على خري العمل، ويزيد بعد التكبري األخري حممد وعلي خري البشر، ومن : ويزيد بعد احليعلتني
" بفتح احلاء والسني وامهاهلما " مث سافرنا منها إىل مدينة هجر وتسمى اآلن باحلسا . خالفهما فقد كفر

 هجر، وا من النخيل ما ليس ببلد سواها ومنه كجالب التمر إىل: وهي اليت يضرب املثل ا، فيقال
مث سافرنا منها إىل مدينة اليمامة . يعلفون دوام، وأهلها عرب، وأكثرهم من قبيلة عبد القيس بن أفصى

مدينة حسنة خصبة ذات أار وأشجار، يسكنها " بفتح احلاء املهمل واسكان اجليم " وتسمى أيضاً حبجر 
م من بين حنيفة، وهي بلدهم قدمياً، وأمريهم طفيل بن غامن، مث سافرت منها طوائف من العرب، وأكثره

وحج يف . يف صحبة هذا األمري برسم احلج وذلك يف سنة اثنتني وثالثني فوصلت إىل مكة شرفها اهللا تعاىل
تلك السنة امللك الناصر سلطان مصر رمحه اهللا ومجلة من أمرائه، وهي آخر حجة حجها، وأجزل 

 ألهل احلرمني الشريفني وللمجاورين وفيها قتل امللك الناصر أمري أمحد الذي يذكر أنه ولده، اإلحسان
  .وقتل أيضاً كبري أمرائه بكتمور الساقي

  حكاية 

    

إين حامل من امللك : ذكر أن امللك الناصر وهب لبكتمور الساقي جارية، فلما أراد الدنو منها قالت له
الناصر فاعتزهلا وولدت ولداً مساه بأمري أمحد، ونشأ يف حجره، فظهرت جنابته واشتهر بابن امللك الناصر، 

مري أمحد امللك، ومحل بكتمور معه فلما كان يف هذه احلجة تعاهد على الفتك بامللك الناصر، وأن يتوىل أ
العالمات والطبول والكسوات واألموال، فنمي اخلرب إىل امللك الناصر، فبعث إىل أمري أمحد يف يوم شديد 
احلر، فدخل عليه، وبني يديه أقداح الشرب، فشرب امللك الناصر قدحاً، وناول أمري أمحد قدحاً ثانياً فيه 

ك الساعة ليشغل الوقت فرحل الناس، ومل يبلغوا املرتل حىت مات أمري السم فشربه، وأمر بالرحيل يف تل
أمحد، فاكترث بكتمور ملوته، وقطع أثوابه، وامتنع من الطعام والشراب وبلغ خربه إىل امللك الناصر فأتاه 

، حبيايت عليك إال شربت فربدت نار قلبك: بنفسه والطفه وساله، وأخذ قدحاً فيه سم فناوله إياه وقال له
. فشربه ومات من حينه، ووجد عنده اخللع السلطنة واألموال فتحقق ما نسب من الفتك بامللك الناصر

وملا انقضى احلج توجهت إىل جدة برسم ركوب البحر إىل اليمن واهلند فلم يقض يل ذلك، وال تأتى يل 
سي يروم السفر إىل رفيق، وأقمت جبدة حنو أربعني يوماً وكان ا مركب لرجل يعرف بعبد اهللا التون
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القصري، من عمالة قوص فصعدت إليه ألنظر حاله فلم يرضين، وال طابت نفسي بالسفر فيه وكان ذلك 
رأس أيب حممد، فخرج صاحبه : فإنه سافر، فلما توسط البحر غرق مبوضع يقال له. لطفاً من اهللا تعاىل

هلك بعضهم، وغرق سائر الناس وبعض التجار يف العشاري بعد جهد عظيم، واشرفوا على اهلالك، و
وكان فيه حنو سبعني من احلجاج، مث ركبت البحر بعد ذلك يف صنبوق برسم عيذاب، فردتنا الريح إىل 

ووردنا ماء كثرية النعام والغزالن، فيها عرب . جبل يعرف برأس دواير وسافرنا منه يف الرب مع البجاة
ونفذ زادنا فاشترينا . رف مبفرور، وماء يعرف باجلديدووردنا ماء يع. جهينة وبين كاهل وطاعتهم للبجاة

من قوم من البجاة وجدناهم بالفالة أغناماً وتزودنا حلومها ورأيت ذه الفالة صبياً من العرب كلمين 
وإمنا يقتات بلنب اإلبل ونفد . باللسان العريب وأخربين أن البجاة أسروه، وزعم أنه منذ عام مل يأكل طعاماً

ك اللحم الذي اشتريناه، ومل يبق لنا زاد وكان عندي حنو محل من التمر الصيحاين والربين منا بعد ذل
برسم اهلدية ألصحايب ففرقته على الرفقة، وتزودناه ثالثاً وبعد مسرية تسعة أيام من رأس دواير، وصلنا 

أقمنا ا أياماً واكترينا إىل عيذاب وكان قد تقدم إليها بعض الرفقة، فتلقانا أهلها باخلبز والتمر واملاء و
، وحللنا "اخلبيب " اجلمال وخرجنا صحبة طائفة من عرب دغيم ووردنا ماء يعرف باجلنيب ولعله 

حبميثرا، حيث قرب ويل اهللا تعاىل أيب احلسن الشاذيل، وحصلت لنا زيارته ثانية، وبتنا يف جواره مث وصلنا 
وأجزنا النيل إىل مدينة . ملدينة إدفو من الصعيد األعلىإىل قرية العطواين، وهي على ضفة النيل، مقابلة 

أسنا مث إىل مدينة أرمنت مث إىل األقصر، وزرنا الشيخ أبا احلجاج األقصري ثانية مث إىل مدينة قوص مث إىل 
مدينة قنا وزرنا الشيخ عبد الرحيم القناوي ثانية، مث إىل مدينة هو مث إىل مدينة أمخيم مث إىل مدينة أسيوط، 

مث إىل منفلوط، مث إىل مدينة منلوى، مث إىل مدينة األمشونني، مث إىل مدينة منية بن اخلصيب مث إىل مدينة 
وقد تقدم لنا ذكر هذه البالد، مث إىل مصر وأقمت ا . البهنسة مث إىل مدينة بوش مث إىل مدينة منية القائد

د اهللا بن أيب بكر بن الفرحان النوزري، ومل أياماً وسافرت على طريق بلبيس إىل الشام ورافقين احلاج عب
يزل يف صحبيت سنني، إىل أن خرجنا من بالد اهلند، فتويف بسندابور، وسنذكر ذلك، فوصلنا إىل مدينة 
غزة مث إىل مدينة اخلليل عليه السالم، وتكررت لنا زيارته، مث إىل بيت املقدس مث إىل مدينة الرملة مث إىل 

ة طرابلس مث إىل مدينة جبلة وزرنا إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه ثانية، مث إىل مدينة عكا مث إىل مدين
مدينة الالذقية، وقد تقدم لنا ذكر هذه البالد كلها ومن الالذقية ركبنا البحر يف قرقورة كبرية للجنويني 

 ألا كانت يسمى صاحبها مبرتلمني، وقصدنا بر التركية املعروف ببالد الروم، وإمنا نسبت إىل الروم
بالدهم يف القدمي، ومنها الروم األقدمون واليونانية مث استفتحها املسلمون وا اآلن كثري من النصارى 

     حتت ذمة املسلمني من التركمان وسرنا يف البحر عشراً بريح 

د الروم ويف العاشر وصلنا إىل مدينة العاليا، وهي أول بال. طيبة، وأكرمنا النصراين ومل يأخذ منا نوالً
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وهذا األقليم املعروف ببالد الروم من أحسن أقاليم الدنيا وقد مجع اهللا فيه ما تفرق من احملاسن يف البالد 
فأهله أمجل الناس صوراً وأنظفهم مالبس وأطيبهم مطاعم وأكثر خلق اهللا شفقة ولذلك يقال الربكة يف 

كنا مىت نزلنا ذه البالد زاوية أو داراً، يتفقد و. الشام، والشفقة يف الروم وإمنا عىن به أهل هذه البالد
أحوالنا جرياننا من الرجال والنساء، وهن ال حيتجنب فإذا سافرنا عنهم ودعونا كأم أقاربنا وأهلنا وترى 

النساء باكيات لفراقنا متأسفات ومن عادم بتلك البالد أن خيبزوا اخلبز يف يوم واحد من اجلمعة، يعدون 
م سائرها فكان رجاهلم يأتون إلينا باخلبز احلار يف يوم خبزه، ومعه اإلدام الطيب إطرافاً لنا فيه ما يفو

إن النساء بعثن هذا إليكم وهن يطلنب منكم الدعاء، ومجيع أهل هذه البالد على : بذلك، ويقولن لنا
 وال معتزيل وال مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه، مقيمني على السنة ال قدري فيهم وال رافضي

ومدينة . إال أم يأكلون احلشيش وال يعيبون ذلك. خارجي وال مبتدع وتلك فضيلة خصهم اهللا تعاىل ا
العاليا اليت ذكرناها كبرية على ساحل البحر، يسكنها التركمان، ويرتهلا جتار مصر وإسكندرية والشام 

مل منها إىل سائر بالد مصر، وهلا قلعة وهي كثرية اخلشب، ومنها حيمل إىل اسكندرية ودمياط، وحي
بأعالها عجيبة منيعة، بناها السلطان املعظم عالء الدين الرومي، ولقيت ذه املدينة قاضيها جالل الدين 

وأضافين وأكرمين، وأضافين أيضاً ا مشس الدين . أرزجناين، وصعد معي إىل القلعة يوم اجلمعة فصلينا ا
  . أبوه عالء الدين مبايل من بالد السودانابن الرجيحاين الذي تويف

  ذكر سلطان العاليا

    

ويف يوم السبت ركب معي القاضي جالل الدين، وتوجهنا إىل لقاء ملك العاليا وهو يوسف بك ومعىن 
ومسكنه على عشرة أميال من املدينة فوجدناه قاعداً على " بفتح القاف والراء " بك امللك ابن قرمان، 

فوق رابية هنالك، واألمراء والوزراء أسفل منه، واألجناد عن ميينه ويساره، وهو خمضوب الساحل وحده 
الشعر بالسواد، فسلمت عليه، وسألين عن مقدمي، فأخربته عما سأل، وانصرفت عنه وبعث إيل إحساناً، 

ملهمل والف وضبط امسها بفتح اهلمزة واسكان النون وفتح الطاء ا" وسافرت من هنالك إىل مدينة أنطاليا 
وأما اليت بالشام فهي أنطاكية على وزا، إال أن الكاف عوض عن " والم مكسور وياء آخر احلروف 

الالم، وهي من أحسن املدن، متناهية يف اتساع الساحة والضخامة، أمجل ما يرى من البالد وأكثره عمارة 
ألخرى فتجار النصارى ماكثون منها وأحسنه ترتيباً، وكل فرقة من سكاا منفردة بأنفسها عن الفرقة ا

والروم الذين كانوا . باملوضع املعروف بامليناء، وعليهم سور تسد أبوابه عليهم ليالً وعند صالة اجلمعة
واليهود يف موضع آخر، وعليهم سور، . أهلها قدمياً ساكنون مبوضع آخر منفردين به، وعليهم أيضاً سور
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ببلدة عليها أيضاً سور حييط ا، ويفرق بينها وبني ما ذكرناه من وامللك وأهل دولته ومماليكه يسكنون 
الفرق وسائر الناس من املسلمني يسكنون املدينة العظمى، وا مسجد جامع ومدرسة ومحامات كثرية 
وأسواق ضخمة مرتبة بأبدع ترتيب، وعليها سور عظيم حييط ا وجبميع املواضع اليت ذكرناها، وفيها 

ة والفواكه الطيبة واملشمش العجيب املسمى عندهم بقمر الدين ويف نواته لوز حلو وهو البساتني الكثري
ييبس وحيمل إىل ديار مصر وهو ا مستظرف وفيها عيون املاء الطيب العذب الشديد الربودة يف أيام 

ة من الصيف نزلنا من هذه املدينة مبدرستها وشيخها شهاب الدين احلموي، ومن عادم أن يقرأ مجاع
الصبيان باألصوات احلسان بعد العصر من كل يوم يف املسجد اجلامع، ويف املدرسة أيضاً سورة الفتح 

  .وسورة امللك وسورة عم

  ذكر األخية الفتيان

    

واحد األخية أخي على لفظ األخ إذا أضافه املتكلم إىل نفسه، وهم جبميع البالد التركمانية الرومية يف 
 وال يوجد يف الدنيا مثلهم أشد احتفاالً بالغرباء من الناس، وأسرع إىل إطعام الطعام كل بلد ومدينة وقرية

واألخي عندهم . وقضاء احلوائج، واألخذ على أيدي الظلمة وقتل الشرط، ومن أحلق م من أهل الشر
 رجل جيتمع أهل صناعته وغريهم من الشبان األعزاب واملتجردين، ويقدمونه على أنفسهم، وتلك هي

ويبين زاوية وجيعل فيها الفرش والسرج وما حيتاج إليه من اآلالت وخيدم أصحابه بالنهار يف . الفتوة أيضاً
طلب معايشهم ويأتون إليه بعد العصر مبا جيتمع هلم، فيشترون به الفواكه والطعام إىل غري ذلك مما ينفق 

م، وكان ذلك ضيافته لديهم، وال يزال يف الزاوية فإن ورد يف ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلوه عنده
عندهم حىت ينصرف وإن مل يرد وارد، اجتمعوا على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا، وانصرفوا إىل 

صناعتهم بالغدو، وأتوا بعد العصر إىل مقدمهم مبا اجتمع هلم ويسمون بالفتيان ويسمى مقدمهم كما 
م ويشبههم يف أفعاهلم أهل شرياز وأصفهان إال أن هؤالء ذكرنا األخي ومل أر يف الدنيا أمجل أفعاالً منه

ويف الثاين من يوم وصولنا إىل هذه املدينة أتى . أحب يف الوارد والصادر، وأعظم إكراماً له وشفقة عليه
أحد هؤالء الفتيان إىل الشيخ شهاب الدين احلموي وتكلم معه باللسان التركي، ومل أكن يومئذ أفهمه، 

ب خلقة، وعلى رأسه قلنسوة لبد، فقال يل الشيخ أتعلم ما يقول هذا الرجل ؟ فقلت ال وكان عليه أثوا
فلما انصرف . نعم: إنه يدعوك إىل ضيافته أنت وأصحابك فعجبت منه، وقلت له: فقال يل: أعلم ما قال

فضحك الشيخ وقال يل . قلت للشيخ هذا رجل ضعيف وال قدرة له على تضييفنا، وال نريد أن نكلفه
ذا أحد شيوخ الفتيان األخية هو من اخلرازين ، وفيه كرم نفس وأصحابه حنو مائتني من أهل الصناعات ه
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فلما صليت املغرب . قد قدموه على أنفسهم، وبنوا زاوية للضيافة، وما جيتمع هلم بالنهار انفقوه بالليل
ة بالبسط الرومية احلسان، وا عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إىل زاويته، فوجدناها زاوية حسنة مفروش

الكثري من ثريات الزجاج العراقي، ويف الس مخسة من البياسيس، والبيسوس شبه املنارة من النحاس له 
أرجل ثالث، وعلى رأسه شبه جالس من النحاس، ويف وسطه أنبوب للفتيلة وميأل من الشحم املذاب، 

اض إلصالح الفتيل، وأحدهم موكل ا، ويسمى عندهم وإىل جانبه آنية حناس مآلنة بالشحم، وفيها مقر
وقد اصطف يف الس مجاعة من الشبان ولباسهم األقبية ويف أرجلهم األخفاف " اجلراغجي " اجلراجي 

وكل واحد منهم متحزم، على وسطه سكني يف طول ذراعني، وعلى رؤوسهم قالنس بيض من الصوف، 
ل ذراع، وعرض إصبعني فإذا استقر م الس نزع كل واحد بأعلى كل قلنسوة قطعة موصلة ا يف طو

وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخاين وسواه حسنة املنظر، . منهم قلنسوة، ووضعها بني يديه
وملا استقر بنا الس عندهم أتوا بالطعام الكثري . ويف وسط جملسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين

خذوا يف الغناء والرقص فراقنا حاهلم، وطال عجبنا من مساحهم، وكرم أنفسهم والفاكهة واحللواء، مث أ
  .وانصرفنا عنهم آخر الليل، وتركناهم بزاويتهم

  ذكر سلطان انطالية

    

وسلطاا خضر بك ابن يونس بك، وجدناه عند وصولنا إليها عليالً، فدخلنا عليه بداره، وهو يف فراش 
وضبط " وسافرنا إىل بلدة بردور . سنه وودعناه، وبعث الينا بإحساناملرض، فكلمنا بألطف كالم وأح

، وهي بلدة صغري كثرية البساتني "امسها بضم الباء املوحدة وإسكان الراء وضم الدال املهمل وواو وراء 
واألار، وهلا قلعة يف رأس جبل شاهق نزلنا بدار خطيبها، واجتمعت األخية، وأرادوا نزولنا عندهم فأىب 

ليهم اخلطيب، فصنعوا لنا ضيافة يف بستان ألحدهم وذهبوا بنا إليها فكان من العجائب إظهارهم ع
. السرور بنا، واالستبشار والفرح، وهم ال يعرفون لساننا، وحنن ال نعرف لسام، وال ترمجان فيما بيننا

ط امسها بفتح السني املهمل وضب" وأقمنا عندهم يوماً وانصرفنا مث سافرنا من هذه البلدة إىل بلدة سربنا 
وهي بلدة حسنة العمارة واألسواق كثرية البساتني " والباء املوحدة وإسكان الراء وفتح التاء املعلوة والف 

واألار، هلا قلعة يف جبل شامخ وصلنا إليها بالعشي، ونزلنا عند قاضيها وسافرنا منها إىل مدينة أكريدور 
"  الكاف وكسر الراء وياء مد ودال مهمل مضموم وواو مد وراء وضبط امسها بفتح اهلمزة وسكون" 

مدينة عظيمة كثرية العمارة حسنة األسواق ذات أار وبساتني، وهلا حبرية عذبة املاء يسافر املركب فيها 
يومني إىل أقشهر وبقشهر وغريمها من البالد والقرى، ونزلنا منها مبدرسة تقابل اجلامع األعظم ا املدرس 
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وهو فصيح اللسان . عام احلاج ااور الفاضل مصلح الدين قرأ بالديار املصرية والشام وسكن بالعراقال
  .حسن البيان، أطروفة من طرف الزمان، أكرمنا غاية اإلكرام وقام حبقنا أحسن قيام

  ذكر سلطان أكريدور

 ديار مصر أيام أبيه وسلطاا أبو إسحاق بك ابن الدندار بك، من كبار سالطني تلك البالد، سكن
وحج، وله سرية حسنة، ومن عادته أنه يأيت كل يوم إىل صالة العصر باملسجد اجلامع، فإذا قضيت صالة 
العصر استند إىل جدار القبلة، وقعد القراء بني يديه على مصطبة خشب عالية، فقرأوا سورة الفتح وامللك 

وتقشعر اجللود وتدمع العيون، مث ينصرف إىل وعم بأصوات حسان فعالة يف النفوس ختشع هلا القلوب 
وأظلنا عنده شهر رمضان فكان يقعد يف كل يوم ليلة منه على فراش الصق باألرض من غري سرير، . داره

ويستند إىل خمدة كبرية، وجيلس الفقيه مصلح الدين إىل جانبه، وأجلس إىل جانب الفقيه ويلينا أرباب 
ام، فيكون أول ما يفطر عليه ثريد يف قحفة صغرية، عليه العدس مسقي دولته أمراء حضرته مث يؤتى بالطع

بالسمن والسكر، ويقدمون الثريد تربكاً، ويقولون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فضله على سائر الطعام 
  .فنحن نبدأ به لتفضيل النيب له مث يؤتى بسائر األطعمة وهكذا فعلهم يف مجيع ليايل رمضان

لك األيام ولد السلطان، فلم يزيدوا على بكاء الرمحة، كما يفعله أهل مصر والشام، وتويف يف بعض ت
خالفاً ملا قدمناه من فعل أهل اللور حني مات ولد سلطام فلما دفن أقام السلطان والطلبة ثالثة أيام 

 برجلي، وثاين يوم من دفنه خرجت مع الناس فرآين السلطان ماشياً. خيرجون إىل قربه بعد صالة الصبح
إمنا أعطيته عطية ال عارية، وبعث : فبعث يل بفرس واعتذر، فلما وصلت املدرسة بعثت الفرس فرده وقال

وضبط امسها بضم الكاف وإسكان الالم مث حاء " إيل بكسوة ودراهم فانصرفنا إىل مدينة قل حصار 
 قد نبت فيها القصب، مدينة صغرية ا املياه من كل جانب،" مهمل مكسور وصاد مهمل وآخره راء 

فال طريق هلا إال طريق كاجلسر مهيأ بني القصب واملياه، ال يسع إال فارساً واحداً، واملدينة على تل يف 
  .وسط املياه منيعة ال يقدر عليها ونزلنا بزاوية أحد الفتيان األخية ا

  ذكر سلطان قل حصار

    

، وتفسريه بلسان الروم "حني وباء موحدة وياء جبيم معقود والم مفتو" وسلطاا حممد جليب وجليب 
سيدي، وهو أخو السلطان أيب إسحاق ملك أكريدور، وملا وصلنا إىل مدينته كان غائباً عنها فأقمنا ا 

وتفسريه أسود " بفتح القاف " أياماً مث قدم فأكرمنا وأركبنا وزودنا، وانصرفنا على طريق قرا أغاج وقرا 
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تفسريه اخلشب وهي صحراء خضراء يسكنها " الغني املعجم وآخره جيم وأغاج بفتح اهلمزة و" 
بسبب أن هذه الصحراء يقطع الطريق . وبعث معنا السلطان فراساناً يبلغوننا إىل مدينة الذق. التركمان

كوتاهية فعصمنا : فيها طائفة يقال هلا اجلرميان يذكر أم من ذرية يزيد بن معاوية، وهلم مدينة يقال هلا
وتسمى أيضاً دون غزله " وهي بكسر الذال املعجم وبعده قاف "  منهم، ووصلنا إىل مدينة الذق، اهللا

وتفسريه بلد اخلنازير، وهي من أبدع املدن وأضخمها وفيها سبعة من املساجد إلقامة اجلمعة، وهلا 
ياب قطن معلمة بالذهب ال البساتني الرائقة واألار املطردة والعيون املنبعة، وأسواقها حسان، وتصنع ا ث

مثل هلا تطول أعمارها لصحة قطنها وقوة غزهلا وهذه الثياب معروفة بالنسبة إليها، وأكثر الصناع ا 
نساء الروم، وا من الروم كثري حتت الذمة، وعليهم وظائف للسلطان من اجلزية وسواها وعالمة الروم 

الروم هلن عمائم كبار وأهل هذه املدينة ال يغريون املنكر، ونساء . ا القالنس الطوال، منها احلمر والبيض
بل كذلك أهل هذا اإلقليم كلهم وهم يشترون اجلواري الروميات احلسان ويتركون للفساد وكل 

  .واحدة عليها وظيف ملالكها تؤديه له

ن غري منكر ومسعت هنالك أن اجلواري يدخلن احلمام مع الرجال، فمن أراد الفساد فعل ذلك باحلمام م
وعند دخولنا هلذه املدينة تقدم إلينا رجال من . وذكر يل أن القاضي ا له جواٍر على هذه الصورة. عليه

حوانيتهم حىت سل بعضهم السكاكني وأخذوا بأعنة اخليل ونازعهم آخرون على بعض، وحنن ال نعلم ما 
وأن تلك مدينتهم، وحسبنا أم يريدون يقولون، فخفنا منهم وظننا أم اجلرميان الذين يقطعون الطرق، 

إم من الفتيان، وإن : مث بعث اهللا لنا رجالً حاجاً يعرف اللسان العريب فسألته عن مرادهم منا فقال. بنا
الذين سبقوا إلينا أوالً هم أصحاب الفىت أخي سنان واآلخرون أصحاب الفىت أخي طومان، وكل طائفة 

مث وقع بينهم الصلح على املقارعة، فمن . عجبنا من كرم نفوسهمف. ترغب أن يكون نزولكم عندهم
كانت قرعته نزلنا عنده أوالً، فوقعت قرعة أخي سنان وبلغه ذلك، فأتى إلينا يف مجاعة من أصحابه 

وأيت بأنواع الطعام، مث ذهب بنا إىل احلمام ودخل معنا، وتوىل خدميت . فسلموا علينا ونزلنا بزاوية له
مث خرجنا من احلمام فأتو بطعام .  أصحابه خدمة أصحايب خيدم الثالثة واألربعة الواحد منهمبنفسه، وتوىل

وبعد الفراغ من األكل قرأ القراء آيات من القرآن العزيز، مث أخذوا يف . عظيم وحلواء وفاكهة كثرية
وجنا إليه وإىل فلما كان من الغد بعث يف طلبنا بالعشي فت. وأعلموا السلطان خبربنا. السماع والرقص

ولده كما نذكره، مث عدنا إىل الزاوية فألفينا األخي طومان وأصحابه يف انتظارنا، فذهبوا بنا إىل زاويتهم، 
ففعلوا يف الطعام واحلمام مثل أصحام، وزادوا عليه أن صبوا علينا ماء الورد صباً بعد خروجنا من 

ن األحتفال يف األطعمة واحللواء والفاكهة وقراءة القرآن احلمام، مث مضوا بنا إىل الزاوية، ففعلوا أيضاً م
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وأقمنا عندهم بالزاوية . بعد الفراغ من األكل مث السماع والرقص كمثل ما فعله أصحام أو أحسن
  .أياماً

  ذكر سلطان الذق

 وجيم وامسه بياء آخر احلروف مفتوحة مث نونني أوالمها مفتوحة والثانية مسكنة" وهو السلطان يننج بك 
وملا نزلنا بزاوية أخي سنان كما قدمناه، بعث إلينا الواعظ املذكور . ، وهو من كبار سالطني بالد الروم"

العامل عالء الدين القسطموين، واصطحب معه خيالً بعددنا، وذلك يف شهر رمضان، فتوجهنا إليه وسلمنا 
  .عليه

    

فصلينا معه املغرب وحضر طعامه . م وقلة العطاءومن عادة ملوك هذه البالد التواضع لواردين ولني الكال
وبعث إلينا بدراهم، مث بعث إلينا ولده مراد بك، وكان ساكناً يف بستان خارج . فأفطرنا عنده وانصرفنا

املدينة، وذلك يف إبان الفاكهة، وبعث أيضاً خيالً على عددنا، كما فعله أبوه فأتينا بستانه وأقمنا عنده 
مث انصرفنا غدوة، وأظلنا عيد الفطر ذه البلدة، فخرجنا إىل . له فقيه يترجم بيننا وبينهوكان . تلك الليلة

وألهل كل صناعة األعالم . املصلى، وخرج السلطان يف عساكره، والفتيان األخية كلهم باألسلحة
ج أهل والبوقات والطبول واألنفار، وبعضهم يفاخر بعضاً ويباهيه يف حسن اهليئة وكمال الشكة، وخير

ويكون . كل صناعة معهم البقر والغنم وأمحال اخلبز، فيذحبون البهائم باملقابر ويتصدقون ا وباخلبز ؟
  .خروجهم أوالً إىل املقابر ومنها إىل املصلى

فجعل للفقهاء واملشايخ والفتيان . وملا صلينا صالة العيد، دخلنا مع السلطان إىل مرتله، وحضر الطعام
وال يرد على بابه يف ذلك اليوم فقري وال . عل للفقراء واملساكني مساط على حدةمساط على حدة، وج

مث يأت رفقة فسافرنا معهم يوماً وبعض ليلة، . غين، وأقمنا ذه البلدة مدة بسبب خماوف الطريق
يذكر . ، وهو حصن كبري"بفتح الطاء وختفيف الواو وآخره سني مهمل" ووصلنا إىل حصن طواس وامسه 

وكان مبيتنا . صهيباً صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورضي اهللا عنه، من أهل هذا احلصنأن 
وحينئذ خرج أمري . ووصلنا بالغد إىل بابه، فسألنا أهله من أعلى السور عن مقدمنا فأخربناهم. خبارجه

فلما . لى املاشيةاحلصن ميناس بك يف عسكره ليخترب نواحي احلصن والطريق، خوفاً من إغارة السراق ع
ونزلنا من هذا احلصن بربضة يف زاوية رجل فقري . طافوا جبهاته خرجت مواشيههم، وهكذا فعلهم أبداً

وضبط امسها بضم امليم واسكان الغني " وبعث إلينا أمري احلصن بضيافة وزاد، وسافرنا منه إىل مغلة 
 من الكرماء والفضالء، يكثر الدخول علينا ، ونزلنا بزاوية أحد املشايخ ا، وكان"املعجم وفتح الالم 
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ولقينا ذه البلدة إبراهيم بك ولد سلطان مدينة . بزاويته، وال يدخل إال بطعام أو فاكهة أو حلواء
وضبط امسها بكسر امليم وياء مد " ميالس، وسنذكره، فأكرمنا وكسانا، مث سافرنا إىل مدينة ميالس 

نزلنا منها . د الروم وأضخمها، كثرية الفواكه والبساتني واملياه، وهي من أحسن بال"وآخره سني مهمل 
بزاوية أحد الفتيان األخية، ففعل ما فعله من قبله من الركاء والضيافة ودخول احلمام وغري ذلك من محيد 

ولقينا مبدينة ميالس رجالً صاحلاً معمراً يسمى بأيب الششتري، وذكروا أن عمره . األفعال ومجيل األعمال
  .دعا لنا وحصلت لنا بركته. زيد على مائة ومخسني سنة، وله قوة وحركة وعقله ثابت وذهنه جيدي

  ذكر سلطان ميالس

    

وضبط امسه بضم اهلمزة وإسكان الراء وخاء " وهو السلطان املكرم شجاع الدين أرخان بك ابن املنتشا 
، جلساؤه الفقهاء وهم معظمون ، وهو من خيايل امللوك، حسن الصورة والسرية"معجم وآخره نون 

وكان السلطان يف أيام لقائي له . لديه، وببابه منهم مجاعة منهم الفقيه اخلوارزمي عارف بالفنون فاضل
فسألين هذا الفقيه أن . بسبب رحلته إىل مدينة أياسلوق ووصوله إىل سلطاا وقبول ما أهداه. واجداً عليه

 يف خاطره، فأثنيت عليه عند السلطان، وذكرت ما علمته من أتكلم عند امللك يف شأنه مبا يذهب ما
. وأحسن إلينا هذا السلطان وأركبنا وزودنا. علمه وفضله، ومل أزل به حىت ذهب ما كان جيده فيه

وضبط امسها بفتح املوحدة واسكان الراء " وسكناه يف مدينة برجني، وهي قريبة من ميالس، بينهما ميالن 
وكان قد . ، وهي جديدة على تل هنالك، ا العمارات احلسان واملساجد"نون وجيم وياء مد وآخره 

مث انصرفنا . وذه البلدة لقيناه، ونزلنا منها بزاوية الفىت أخي علي. بىن ا مسجداً جامعاً، مل يتم بناؤه بعد
 مسكن مكسور وضبط امسها بضم القاف وواو مد ونون" بعد ما أحسن إلينا كما قدمناه إىل مدينة قونيه 

، مدينة عظيمة حسنة العمارة كثرية املياه واالار والبساتني والفواكة، وا املشمش "ويار آخر احلروف 
وشوارعها متسعة جداً، . وقد تقدم ذكره، وحيمل منه أيضاً إىل ديار مصر والشام. املسمى بقمر الدين

ن هذه املدينة من بناء اإلسكندر، وهي من إ: وأهل كل صناعة على حدة ويقال. وأسواقها بديعة الترتيب
وقد تغلب عليها صاحب العراق يف بعض األوقات لقرا . بالد السلطان بدر الدين بن قرمان، وسنذكره

نزلنا منها بزاوية قاضيها، ويعرف بابن قلم شاه وهو من الفتيان، وزاويته من . من بالده اليت ذا اإلقليم
رية من التالميذ، وهلم يف الفتوة سند يتصل إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وله طائفة كب. أعظم الزوايا
وكان صنيع هذا القاضي يف إكرامنا . ولباسها عندهم السراويل كما تلبس الصوفية اخلرقة. عليه السالم

ربة وذه املدينة ت. وبعث ولده عوضاً عنه لدخول احلمام معنا. وضيافتنا أعظم صنيع من قبله وأمجل
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وبأرض الروم طائفة ينتمون . الشيخ اإلمام الصاحل القطب جالل الدين املعروف مبوالنا، وكان كبري القدر
ويعرفون بامسه، فيقال هلم اجلاللية، كما تعرف األمحدية بالعراق، واحليدرية خبراسان، وعلى تربته زاوية 

  .عظيمة فيها الطعام للوارد

  حكاية 

أمره فقيهاً مدرساً، جيتمع إليه الطلبة مبدرسته بقونيه، فدخل يوماً إىل املدرسة يذكر أنه كان يف ابتداء 
فلما أتى جملس . رجل يبيع احللواء، وعلى رأسه طبق منها، وهي مقطعة قطعاً، يبيع القطعة منها بفلس

ه، فأخذها الشيخ بيد.. فأخذ احللواين قطعة منه وأعطاها للشيخ. هات طبقك: التدريس قال له الشيخ
فخرج الشيخ يف اتباعه، وترك التدريس، فأبطأ . فخرج احللواين، ومل يطعم أحداً سوى الشيخ. وأكلها

مث إنه عاد إليهم بعد أعوام، . طال انتظارهم إياه، فخرجوا يف طلبه فلم يعرفوا له مستقراً. على الطلبة
 يتبعونه ويكتبون ما يصدر عنه من فكان الطلبة. وصار ال ينطق إال بالشعر الفارسي املتعلق الذي ال يفهم

وأهل تلك البالد يعظمون ذلك الكتاب ويعتربون كالمه، . ذلك الشعر، وألفوا منه كتاباً مسوه املثنوي
ويف هذه املدينة أيضاً قرب الفقيه أمحد، الذي يذكر أنه كان . ويعلمونه ويقرأونه بزواياهم يف ليايل اجلمعات

بفتح الراء اليت بعد االلف والالم " افرنا إىل مدينة الالرندة، وهي مث س. معلم جالل الدين املذكور
  .، مدينة حسنة كثرية املياه والبساتني"واسكان النون وفتح الدال املهمل 

  ذكر سلطان الالرندة

    

، وكانت قبله لشقيقه موسى، فرتل عنها "وبفتح القاف والراء " وسلطاا امللك بدر الدين بن قرمان 
الناصر، وعوضه عنها بعوض، وبعث إليها أمرياً وعسكراً، مث تغلب عليها السلطان بدر الدين، للملك 

ولقيت هذا السلطان خارج املدينة، وهو عائد من تصيده، فرتلت . وبىن ا دار مملكته، واستقام أمره ا
الد أنه إذا نزل هلم وأقبل علي، ومن عادة ملوك هذه الب. له عن دابيت، فرتل هو عن دابته، وسلمت عليه

وإن سلم عليهم راكباً ساءهم ذلك ومل . الوارد عن دابته نزلوا له، وأعجبهم فعله وزادوا يف إكرامه
ووملا سلمت عليه . وقد جرى يل ذلك مع بعضهم وسأذكره. يرضهم، ويكون سبباً حلرمان الوارد

بإنزايل أحسن نزل، وكان وركب وركبت، سألين عن حايل وعن مقدمي، ودخلت معه املدينة، فأمر 
يبعث الطعام الكثري والفواكهة واحللواء يف طيافري الفضة والشمع، وكسا وأركب وأحسن، ومل يطل 

وضبطها بفتح اهلمزة وسكون القاف وفتح الصاد املهمل والراء " وانصرفنا إىل مدينة أقصرا . مقامنا عنده
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 اجلارية والبساتني من كل ناحية، ويشق املدينة حتف ا العيون. ، وهي من أحسن بالد الروم وأتقنها"
ثالثة أار، وجيري املاء بدورها، وفيها األشجار ودوايل العنب، وداخلها بساتني كثرية، وتصنع ا البسط 

املنسوبة اليها من صوف الغنم ال مثل هلا يف بلد من البالد، ومنها حتمل إىل الشام ومصر والعراق واهلند 
ونزلنا منها بزاوية الشريف حسني النائب ا . وهذه املدينة يف طاعة ملك العراق. ألتراكوالصني وبالد ا

وهذا الشريف من . عن األمري أرتنا، وأرتنا هو النائب عن ملك العراق، فيما تغلب عليه من بالد الروم
  .الفتيان وله طائفة كثرية وأكرمنا إكراماً متناهياً وفعل أفعال من تقدمه

، وهي من بالد "وضبط امسها بفتح النون وإسكان الكاف ودال مهمل مفتوح " إىل مدينة نكدة مث رحلنا 
ملك العراق، مدينة كبرية كثرية العمارة، قد خترب بعضها، ويشقها النهر املعروف بالنهر األسود، وهو 

لنواعري بالداخل إحداها بداخل املدينة واثنتان خبارجها، وعليه ا: من كبار األار، عليه ثالث قناطر
ونزلنا منها بزاوية الفىت أخي جاروق، وهو األمري ا، . واخلارج، منها تسقى البساتني، والفواكه كثرية

  .فأكرمنا على عادة الفتيان، وأقمنا ا ثالثاً

وسرنا منها بعد ذلك إىل مدينة قيسارية، وهي من بالد صاحب العراق، وهي إحدى املدن العظام ذا 
وهي من أكرم اخلواتني .  ا عسكر أهل العراق وإحدى خواتني األمري عالء الدين أرتنا املذكوراإلقليم،

، ومعىن أغا الكبري، وكل "بفتح اهلمزة والغني املعجم " وأفضلهن وهلا نسبة من ملك العراق، وتدعى أغا 
ت وأحسنت السالم من بينه وبني السلطان نسبة يدعى بذلك، وامسها طغى خاتون، ودخلنا إليها فقام

والكالم، وأمرت بإحضار الطعام فأكلنا، وملا انصرفنا بعثت إلينا بفرس مسرج ملجم وخلعة ودراهم مع 
ونزلنا من هذه املدينة بزاوية الفىت األخي أمري علي وهو أمري كبري من كبار . أحد غلماا واعتذرت

ائها، وزاويته من أحسن الزوايا فرشاً وقناديل األخية ذه البالد، وله طائفة تتبعه من وجوه املدينة وكرب
والكرباء من أصحابه وغريهم جيتمعون كل ليلة عنده، ويفعلون يف إكرام الوارد . وطعاماً كثرياً وإتقاناً

ومن عوائد هذه البالد أنه ما كان منها ليس به سلطان، فاألخي هو احلاكم به، . أضعاف ما يفعله سواهم
  .وه وحيسن إليه على قدره وترتيبه يف أمره ويه وركوبه ترتيب امللوكوهو يركب الوارد ويكس

وهي من " وضبط امسها بكسر السني املهمل وياء مد وآخره سني مهمل " مث سافرنا إىل مدينة سيواس 
مدينة حسنة العمارة واسعة . بالد العراق، وأعظم ما له ذا اإلقليم من البالد، وا مرتل أمرائه وعماله

شوارع أسواقها غاصة بالناس، وا دار مثل املدرسة تسمى دار السيادة، ال يرتهلا إال الشرفاء، ونقيبهم ال
  .وجتري هلم فيها مدة مقامهم الفرش والطعام والشمع وغريه فيزودون إذا انصرفوا. ساكن ا

    

لسكني، وهذا منسوب إليه، وملا قدمنا هذه املدينة خرج إىل لقائنا أصحاب الفىت جبقجي، وحبق بالتركية ا
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مث لقينا بعدهم . واجليمان منه معقودان بينهما قاف، وباؤه مكسورة وكانوا مجاعة، منهم الركبان واملشاة
وطبقته أعلى من طبقة أخي جبقجي، فطلبوا أن يرتل . أصحاب الفىت أخي جليب، وهو من كبار األخية

والذي سبقوا إلينا . دينة معهم مجيعاً، وهم يتفاخرونودخلنا امل. عندهم، فلم ميكن لنا ذلك لسبق األولني
. مث كان من صنيعهم يف الطعام واحلمام واملبيت مثل صنيع من تقدم. قد فرحوا أشد الفرح برتولنا عندهم

مث أتانا القاضي ومجاعة من الطلبة، ومعهم خيل األمري عالء الدين . وأقمنا عندهم ثالثة يف أحسن ضيافة
 العراق ببالد الروم، فركبنا معه، واستقبلنا األمري إىل دهليز داره، فسلم علينا ورحب، أرتنا نائب ملك

وسألين عن العراقني وأصبهان وشرياز وكرمان، وعن السلطان أتابك، . وكان فصيح اللسان بالعربية
فعل وكان مراده أن أشكر الكرمي منهم وأذم البخيل، فلم أ. وبالد الشام ومصر، وسالطني التركمان

تكونون يف : مث أحضر الطعام وأكلنا، وقال. فسر بذلك مين وشكرين عليه. ذلك، بل شكرت اجلميع
: فقال. إم مل يرتلوا بعد بزاوييت، فليكونوا عندي، وضيافتك تصلهم: فقال له الفىت أخي جليب. ضيافيت

 مث بعث األمري بفرس وكسوة .فانتقلنا إىل زاويته، وأقمنا ا ستاً يف ضيافته ويف ضيافة األمري. أفعل
وضبط امسها " وسافرنا إىل مدينة أماصية . ودراهم، وكتب لنوابه بالبالد أن يضيفونا ويكرمونا ويزودونا

، مدينة كبرية حسنة ذات "بفتح اهلمزة وامليم والف وصاد مهمل مكسور وياء آخر احلروف مفتوحة 
وهي فسيحة الشوارع . عري تسقي جناا ودورهاأار وبساتني وأشجار وفواكه، وعلى أارها النوا

وضبط امسها بضم السني املهمل وواو " ويقرب منها بلدة سونسى . وملكها صاحب العراق. واألسواق
وا سكىن أوالد ويل اهللا تعاىل أيب . ، وهي لصاحب العراق أيضاً"مد ونون مضموم وسني مهمل مفتوح 

الدين وهو اآلن شيخ الرواق وصاحب سجادة الرفاعي، وإخوته منهم الشيخ عز . العباس أمحد الرفاعي
الشيخ علي والشيخ إبراهيم والشيخ حيىي أوالد الشيخ أمحد كوجك ومعناه الصغري ابن تاج الدين 

  .ونزلنا بزاويتهم ورأينا هلم الفضل على من سواهم. الرفاعي

، وهي من بالد ملك "شني معجم وضبط امسها بضم الكاف وكسر امليم و" مث سافرنا إىل مدينة كمش 
وعلى مسرية يومني منها . العراق، مدينة كبرية عامرة يأتيها التجار من العراق والشام، وا معادن الفضة

جبال شاخمة وعرة مل أصل إليها ونزلنا منها بزاوية األخي جمد الدين، وأقمنا ا ثالثاً يف ضيافته وفعل 
وانصرفنا من تلك البالد، فوصلنا إىل . ألمري أرتنا، وبعث بضيافة وزادوجاء إلينا نائب ا. أفعال من قبله

، وهي "وضبط امسها بفتح اهلمزة وإسكان الراء وفتح الزاي وسكون النون وجيم والف ونون " أرزجنان 
وهلا . واملسلمون يتكلمون ا التركية. مدينة كبرية عامرة، وأكثر سكاا األرمن. من بالد صاحب العراق

وفيها معادن النحاس، ويصنعون منه األواين . ويصنع ا ثياب حسان تنسب اليها. واق حسنة الترتيبأس
ونزلنا منها بزاوية الفىت أخي نظام الدين، وهي من . والبياسيس اليت ذكرناها، وهي شبه املنار عندنا
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رفنا إىل مدينة أرز وانص. أحسن الزوايا، وهو أيضاً من خيار الفتيان وكبارهم، أضافنا أحسن ضيافة
الروم، وهي من بالد ملك العراق، كبرية الساحة، خرب أكثرها بسبب فتنة وقعت بني طائفتني من 

ونزلنا منها بزاوية . ويف أكثر دورها بساتني فيها األشجار والدوايل. ويشقها ثالثة أار. التركمان ا
ورأيته ينصرف على قدميه . ئة وثالثني سنةإنه أناف على ما: الفىت أخي طومان، وهو كبري السن، يقال

متوكئاً على عصا، ثابت الذهن، مواظباً للصالة يف أوقاا، مل ينكر من نفسه شيئاً، إال أنه ال يستطيع 
وخدمنا بنفسه يف الطعام وخدمنا أوالده يف احلمام، وأردنا االنصراف عنه ثاين يوم نزولنا، فشق . الصوم

  .فأقمنا لديه ثالثاً.  إن فعلتم نقصتم حرميت، وإن أقل الضيافة ثالث:عليه ذلك، وأىب منه وقال

    

وضبط امسها بباء موحدة مكسورة وكاف معقود مكسور بينهما راء " مث انصرفنا إىل مدينة بركي 
أنا أدلكم : ، ووصلنا إليها بعد العصر، فلقينا رجالً من أهلها، فسألناه عن زاوية األخي ا فقال"مسكن 

، فاتبعناه فذهب بنا إىل مرتله نفسه يف بستان له، فأنزلنا بأعلى سطح بيته، واألشجار مظللة، وذلك عليها
. وعلف دوابنا، وبتنا عنده تلك الليلة. أوان احلر الشديد، وأتى إلينا بأنواع الفاكهة، وأحسن يف ضيافته

تى بنا ذلك الرجل الذي بتنا عنده، وكنا قد تعرفنا أن ذه املدينة مدرساً فاضالً يسمى مبحيي الدين، فأ
وكان من الطلبة إىل املدرسة وإذا باملدرس قد أقبل راكباً على بغلة فارهة، ومماليكه وخدامه عن جانبيه، 

فسلمنا عليه، فرحب بنا وأحسن السالم . والطلبة بني يديه، وعليه ثياب مفرجة حسان مطرزة بالذهب
لقب . مث جاء القاضي عز الدين فرشيت، ومعىن فرشيت امللك. هوالكالم، وأمسك بيدي وأجلسين إىل جانب

مث ملا فرغ . فقعد عن ميني املدرس، وأخذ يف تدريس العلوم األصلية والفرعية. بذلك لدينه وعفافه وفضله
وبعث ضيافة حافلة، مث وجه إلينا بعد املغرب، . من ذلك أتى دويرة باملدرسة فأمر بفرشها، وأنزلين فيها

يه، فوجدته يف جملس ببستان له، وهنالك صهريج ماء ينحدر اليه املاء من خصة رخام أبيض فمضيت إل
يدور ا القاشاين، وبني يديه مجلة من الطلبة، ومماليكه وخدامه وقوف من جانبيه، وهو قاعد على مرتبة 

أخذ بيدي وأجلسين فقام إيل واستقبلين و. عليها أقطاع منقوشة حسنة، فخلته ملا شاهدته ملكاً من امللوك
وذكر يل بعض الطلبة أن مجيع من . إىل جانبه على مرتبته، وأتى بالطعام فأكلنا وانصرفنا إىل املدرسة

حضر تلك الليلة من الطلبة عند املدرس، فعادم احلضور لطعامه كل ليلة، وكتب هذا املدرس إىل 
.  فيه ألجل شدة احلر، وذلك اجلبل باردالسلطان خبربنا وأثىن يف كتابه، والسلطان يف جبل هنالك يصيف

  .وعادته أن يصيف فيه

  ذكر سلطان بركي
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وهو السلطان حممد بن آيدين من خيار السالطني وكرمائهم وفضالئهم، وملا بعث إليه املدرس يعلمه 
 قد خبربي، وجه نائبه إيل آلتيه، فأشار علي املدرس أن أقيم حىت يبعث إيل ثانية، وكان املدرس إذ ذاك

خرجت برجله قرحة، ال يستطيع الركوب بسببها، وانقطع عن املدرسة، مث إن السلطان بعث يف طليب 
أنا ال أستطيع الركوب، ومن غرضي التوجه معك، ألقرر لدى : ثانية، فشق ذلك على املدرس فقال

 وركبت .مث إنه حتامل ولف على رجله خرقاً، وركب ومل يضع رجله يف الركاب. السلطان ما جيب لك
أنا وأصحايب وصعدنا إىل اجلبل، يف طريق قد حنتت وسويت، فوصلنا إىل موضع السلطان عند الزوال، 

فرتلنا على ر ماء حتت ظالل شجر اجلوز، وصادفنا السلطان يف قلق وشغل بال، بسبب فرار ابنه األصغر 
خضر بك وعمر : نا ولديهسليمان عنه إىل صهره السلطان أرخان بك، فلما بلغه خرب وصولنا بعث إلي

وبعث . بك، فسلما على الفقيه، وأمرمها بالسالم علي ففعال ذلك، وسأالين عن حايل ومقدمي وانصرفا
، وهو عصي من اخلشب جتمع شبه القبة، وجتعل عليها اللبود، "خركاه" إيل ببيت يسمى عندهم اخلرقة 

وأتوا بالفرش ففرشوه، .  احتيج إىل شدهويسد مىت. ويفتح أعاله لدخول الضوء والريح، مثل البادهنج
وقعد الفقيه، وقعدت معه أصحابه وأصحايب خارج البيت حتت ظالل شجر اجلوز، وذلك املوضع شديدة 

وملا كان من الغد ركب املدرس إىل السلطان وتكلم يف . الربد، ومات يل تلك الليلة فرس من شدة الربد
وبعد ساعة وجه السلطان يف طلبنا معاً، فجئنا إىل . مين بذلكشأين مبا اقتضته فضائله، مث عاد إيل وأعل

فسألين عن حايل ومقدمي، . مرتله ووجدناه قائماً، فسلمنا عليه، وقعد الفقيه عن ميينه وأنا مما يلي الفقيه
مث حضر الطعام فأكلنا وانصرفنا، . وسألين عن احلجاز ومصر والشام واليمن والعراقني وبالد األعاجم

وأقمنا على تلك احلال أياماً، يبعث . رز والدقيق والسمن يف كروش األغنام، وكذلك فعل التركوبعث األ
إلينا كل يوم، فنحضر طعامه، وأتى يوماً إلينا بعد الظهر، وقعد الفقيه يف صدر الس، وأنا عن يساره، 

تب له أحاديث من وقعد السلطان عن ميني الفقيه، وذلك لعزة الفقهاء عند الترك، وطلب مين أن أك
حديث رسول صلى اهللا عليه وسلم فكتبتها له، وعرضها الفقيه عليه يف تلك الساعة فأمره أن يكتب له 
شرحها باللسان التركي، مث قام فخرج، ورأى اخلدام يطبخون لنا الطعام حتت ظالل اجلوز بغري إدام وال 

ت إقامتنا بذلك اجلبل، فأدركين امللل وطال. فأمر بعقاب صاحب خزانته، وبعث باألبزار والسمن. خضر
. وكان الفقيه أيضاً قد مل من املقام هنالك، فبعث إىل السلطان خيربه أين أريد السفر. وأردت اإلنصراف

فلما كان من الغد بعث السلطان نائبه، فتكلم مع املدرس بالتركية، ومل أكن إذ ذاك أفهمها، فأجابه عن 
إن السلطان بعث إيل : قال. ال أعرف ما قال: ؟ قلت: أتدري ماذا قال:فقال يل املدرس. كالمه وانصرف

فذهب . عنده الذهب والفضة واخليل والعبيد فليعطه ما أحب من ذلك: فقلت له. ليسألين ماذا يعطيك
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ملا و. إن السلطان يأمر أن تقيما هنا اليوم، وترتال معه غداً إىل داره باملدينة: فقال. إىل السلطان مث عاد إلينا
فخرج الناس الستقباله، وفيهم . كان من الغد بعث فرساً جيداً من مراكبه، ونزل وحنن معه إىل املدينة

القاضي املذكور آنفاً وسواه، ودخل السلطان وحنن معه، فلما نزل بباب داره ذهبت مع املدرس إىل ناحية 
هليز الدار وجدنا من خدامه حنو وملا وصلنا إىل د. املدرسة، فدعا بنا وأمرنا بالدخول معه إىل داره

عشرين، صورهم فائقة احلسن وعليهم ثياب احلرير وشعورهم مفروقة وألوام ساطعة البياض مشربة 
وصعدنا مع السلطان درجاً . هؤالء فتيان روميون: ما هذه الصور احلسان ؟ قال: فقلت للفقيه. حبمرة

ماء، وعلى كل ركن من أركانه صورة سبع حناس كثرية إىل أن انتهينا إىل جملس حسن يف وسطه صهريج 
فلما انتهينا . ميج ماء من فيه، وتدور ذا الس مصاطب متصلة مفروشة، وفوق إحداها مرتبة السلطان

إليها حنى السلطان مرتبته بيده، وقعد معنا على األقطاع، وقعد الفقيه عن ميينه، والقاضي مما يلي الفقيه، 
  .وقعد القراء أسفل املصطبة، والقراء ال يفارقونه حيث كان من جمالسهوأنا مما يلي القاضي، 

    

مث جاءوا بصحاف من الذهب والفضة مملوءة باجلالب احمللول، قد عصر فيه ماء الليمون، وجعل فيه 
كعكات صغار مقسومة، وفيها مالعق ذهب وفضة، وجاءوا معها بصحاف صيين فيها مثل ذلك، وفيها 

وتكلمت بشكر السلطان وأثنيت . ورع استعمل صحاف الصيين ومالعق اخلشبمالعق خشب، فمن ت
  .على الفقيه، وبالغت يف ذلك فأعجب ذلك السلطان وسره

  حكاية 

ويف أثناء قعودنا مع السلطان أتى شيخ على رأسه عمامة هلا ذؤابة فسلم عليه، وقام له القاضي والفقيه، 
مث . من هذا الشيخ ؟ فضحك وسكت: فقلت للفقيه.  أسفل منهوقعد أمام السلطان فوق املصطبة، والقراء

. فألجل هذا فعلنا ما رأيت من القيام له. هذا يهودي طبيب، وكلنا حمتاج إليه: أعدت السؤال، فقال يل

يا ملعون ابن ملعون، كيف جتلس فوق قراء : فقلت لليهودي. فأخذين ما حدث وأبديت االمتعاض
ه ورفعت صويت، فعجب السلطان وسأل عن معىن كالمي فأخربه الفقيه القرآن، وأنت يهودي ؟ وشتمت

أحسنت بارك اهللا : وملا انصرفنا قال يل الفقيه. وغضب اليهودي فخرج عن الس يف أسوأ حال. به
  .إن أحداً سواك ال يتجاسر على خماطبته بذلك، ولقد عرفته بنفسه. فيك

  حكاية آخرى 
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ما رأيت ذلك وال : لس، فقال يل هل رأيت حجراً نزل من السماء ؟ فقلتوسألين السلطان يف هذا ا
مث دعا رجاالً وأمرهم أن يأتوا . إنه قد نزل خبارج بلدنا هذا حجر من السماء: فقال يل. مسعت به

وأمر السلطان . قدرت أن زنته تبلغ قنطاراً. باحلجر، فأتوا حبجر أسود أصم شديد الصالبة، له بريق
اعني، فحضر أربعة منهم فأمرهم أن يضربوه، فضربوا عليه ضربة رجل واحد أربع مرات بإحضار القط

ويف ثالث يوم من . وأمر برده إىل حيث كان. مبطارق احلديد، فلم يؤثروا فيه شيئاً، فعجبت من أمره
وه أهل دخولنا إىل املدينة مع السلطان، صنع صنيعاً عظيماً، ودعا الفقراء واملشايخ وأعيان العسكر ووج

وكان يوجه الطعام . املدينة، فطعموا وقرأ القراء القرآن باألصوات احلسان، وعدنا إىل مرتلنا باملدرسة
مث بعث إيل مائة مثقال ذهباً وألف درهم وكسوة كاملة وفرساً . والفاكهة واحللواء والشمع يف كل ليلة

كل هذا مبشاركة املدرس حميي . مومملوكاً رومياً يسمى ميخائيل، وبعث لكل من أصحايب كسوة ودراه
. وكانت مدة مقامنا عنده باجلبل واملدينة أربعة عشر يوماً. الدين، جزاه اهللا تعاىل خرياً، وودعنا، وانصرفنا

مدينة " وضبط امسها بكسر التاء املعلوة وياء مد وراء " مث قصدنا مدينة ترية وهي من بالد هذا السلطان، 
نزلنا منها بزاوية الفىت حممد، وهو من كبار الصاحلني، صائم الدهر، وله . اكهحسنة ذات اار وبساتني فو

وضبط امسها بفتح اهلمزة والياء آخر " وسرنا إىل مدينة أياسلوق . فأضافنا ودعا لنا. أصحاب على طريقته
مدينة كبرية قدمية معظمة عند الروم، وفيها " احلروف وسني مهمل مضموم والم مضموم وآخره قاف 

كنيسة كبرية مبنية باحلجارة الضخمة، ويكون طول احلجر منها عشرة أذرع فما دوا، منحوتة أبدع 
واملسجد اجلامع ذه املدينة من أبدع مساجد الدنيا، ال نظري له يف احلسن، وكان كنيسة للروم . حنت

 جامعاً، وحيطانه معظمة عندهم يقصدوا من البالد، فلما فتحت هذه املدينة جعلها املسلمون مسجداً
من الرخام امللون، وفرشه الرخام األبيض، وهو مسقف بالرصاص، وفيه إحدى عشرة قبة منوعة، يف 

وسط كل قبة صهريج ماء، والنهر يشقه، وعلى جانيب النهر األشجار املختلفة األجناس ودوايل العنب 
 ابن السلطان حممد بن آيدين، وقد وأمري هذه املدينة خضر بك. وله مخسة عشر باباً. ومعرشات اليامسني

فسلمت عليه، وأنا راكب، فكره ذلك مين، . كنت رأيته عند أبيه بربكي مث لقيته ذه املدينة خارجها
ومل يبعث إيل إال ثوباً . فإن عادم إذا نزل هلم الوارد نزلوا وأعجبهم ذلك. وكان سبب حرماين لديه

واشتريت ذه املدينة جارية رومية ". بفتح النون وخاء معجم " واحداً من احلرير املذهب يسمونه النخ 
وضبط امسها بياء آخر احلروف مفتوحة وزاي " بكراً بأربعني ديناراً ذهباً، مث سرنا إىل املدينة يزمري 

وهلا قلعة متصلة . مدينة كبرية على ساحل البحر، معظمها خراب" مسكن وميم مكسورة وياء مد وراء 
ولقينا خبارجها الشيخ عز .  منها بزاوية الشيخ يعقوب، وهو من األمحدية، صاحل فاضلنزلنا. بأعالها
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وقد ضرب . الدين بن أمحد الرفاعي، ومعه زاده األخالطي من كبار املشايخ، ومعه مائة فقري من املوهلني
عمر بك ابن وأمري هذه املدينة . هلم األمري األخية، وصنع الشيخ يعقوب ضيافة، وحضرا، واجتمعت م

السلطان حممد بن آيدين املذكور آنفاً، وسكناه بقلعتها، وكان حني قدومنا عليها عند أبيه، مث قدم بعد 
فكان من مكارمه أن أتى إيل بالزاوية فسلم علي واعتذر، وبعث ضيافة عظيمة، . مخس من نزولنا ا

 الكمخا، وهي ثياب حرير تصنع ببغداد وأعطاين بعد ذلك مملوكاً رومياً مخاسياً امسه نقوله، وثوبني من
وتربيز ونيسابور وبالصني، وذكر يل الفقيه الذي يؤم به أن األمري مل يبق له مملوك سوى ذلك اململوك 

الذي أعطاين بسبب كرمه رمحه اهللا، وأعطى أيضاً للشيخ عز الدين ثالثة أفراس جمهزة، وآنية فضية كبرية 
وكان . ، وثياباً من امللف واملرعز والقسي والكمخا وجواري وغلماناًتسمى عندهم املشربة مملوءة دراهم

هذا األمري كرمياً صاحلاً كثري اجلهاد، له أجفان غزوية يضرب ا على نواحي القسطنطينية العظمى فيسيب 
 ويغنم، ويفين ذلك كرماً وجوداً، مث يعود إىل اجلهاد، إىل أن اشتدت على الروم وطأته فرفعوا أمرهم إىل

وجهز جيشاً من رومية، وطرقوا مدينته ليالً يف عدد كثري من . البابا فأمر نصارى جنوة وإفرانسة بغزوه
     ونزل إليهم . األجفان، وملكوا املرسى واملدينة

األمري عمر من القلعة فقاتلهم واستشهد هو ومجاعة من ناسه، واستقر النصارى بالبلد، ومل يقدروا على 
وضبط امسها مبيم مفتوحة وغني معجمة "  سافرنا من هذه املدينة إىل مدينة مغنيسية مث. القلعة ملنعتها

نزلنا ا عشي يوم " نسكنة ونون مكسورة وياء مد وسني مهملة مكسورة وياء آخر احلروف مشددة 
عرفة بزاوية رجل من الفتيان، وهي مدينة كبرية حسنة، يف سفح جبل، وبسيطها كثري األار والعيون 

  .لبساتني والفواكهوا

  ذكر سلطان مغنيسية

وسلطاا يسمى صاروخان، وملا وصلنا إىل هذه البلدة، وجدناه بتربة ولده، وكان قد تويف منذ أشهر، 
فكان هو وأم الولد ليلة العيد وصبيحتها بتربته، والولد قد صرب، وجعل يف تابوت خشب مغشى باحلديد 

ابوته ظاهراً على وجه املقزدر، وعلق يف قبة ال سقف هلا لتذهب رائحته، وحينئذ تسقف القبة، وجيعل ت
وهكذا رأيت غريه أيضاً من امللوك فعل، وسلمنا عليه بذلك املوضع، وصلينا . األرض، وجتعل ثيابه عليه

فأخذ الغالم الذي كان يل أفراسنا، وتوجه مع غالم لبعض األصحاب . معه صالة العيد، وعدنا إىل الزاوية
وكان ذه املدينة الفقيه املدرس الفاضل مصلح . ما أثرمث ملا كان العشي مل يظهر هل. برسم سقيها، فأبطأ

فبعث يف طلبهما، فلم يوجدا، واشتغل الناس يف عيدهم . الدين، فركب معي إىل السلطان وأعلمناه بذلك
وهؤالء الكفار يف بلد . وقصدا مدينة للكفار على ساحل البحر تسمى فوجة على مسرية يوم من مغنيسية
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فلما كان بعد .  يف كل سنة إىل سلطان مغنيسية فيقنع منهم ا، حلصانة بلدهموهم يبعثون هدية. حصني
الظهر أتى ما بعض األتراك وباألفراس، وذكروا أما اجتازا م عشية النهار، فأنكروا أمرمها واشتدوا 

لتركمان قد نزلوا مث سافرنا من مغنيسية، وبتنا ليلة عند قوم من ا. عليهما حىت أقرا مبا عزما عليه من الفرار
يف مرعى هلم، ومل جند عندهم ما نعلف به دوابنا تلك الليلة، وبات أصحابنا حيترسون مداولة بينهم 

إذا أردت : فسمعته يقرأ سورة البقرة فقلت له. فأتت نوبة الفقيه عفيف الدين التوزري. خوف السرقة
وقد ذهب السراق بفرس يل كان يركبه . حالنوم فأعلمين ألنظر من حيرس، مث منت، فما أيقظين إال الصبا

مث رحلنا من الغد فوصلنا إىل . عفيف الدين بسرجه وجلامه، وكان من جياد اخليل اشتريته بأياسلوق
" وضبط امسها بباء موحدة مفتوحة وراء مسكنة وغني معجمة مفتوحة وميم مفتوحة " مدينة، برغمة 

إن أفالطون احلكيم من أهل هذه املدينة، وداره :  ويقال.مدينة خربة، هلا قلعة عظيمة منيعة بأعلى جبل
مث جاء أحد كرباء املدينة فنقلنا إىل داره . ونزلنا منها بزاوية فقري من األمحدية. تشتهر بامسه إىل اآلن
  .وأكرمنا إكراماً كثرياً

  ذكر سلطان برغمة

بباء آخر احلروف وخاء " وسلطاا يسمى خيشي خان بكسر الشني، وخان عندهم هو السلطان وخيشي 
ومعناه جيد، صادفناه يف مصيف له، فأعلم بقدومنا فبعث بضيافة وثوب قدسي، " معجم وشني مكسور 

" ي كسري مث اكترينا من يدلنا على الطريق، وسرنا يف جبال شاخمة وعرة، إىل أن وصلنا إىل مدينة بل

وضبط امسها باء موحدة مفتوحة والم مكسورة وياء مد وكاف مفتوح وسني مهمل مسكن وراء 
وأرادوا بناء جامع . مدينة حسنة كثرية العمارات مليحة األسواق، وال جامع هلا جيمع فيه" مكسور وياء 

ون حتت ظالل األشجار، وصاروا يصلون به وجيتمع. خارجها متصل ا، فبنوا حيطانه ومل جيعلوا له سقفاً
ونزلنا من هذه املدينة بزاوية الفىت أخي سنان وهو من أفاضلهم، وأتى إلينا قاضيها وخطيبها الفقيه 

  .موسى

  ذكر سلطان بلي كسري

    

وأبوه هو الذي بىن هذه املدينة، وكثرت عمارا مبن ال خري فيه، يف مدة . ويسمى دمورخان، وال خري فيه
واشتريت ذه املدينة جارية رومية . وبعث إيل ثوب حرير. على دين امللك، ورأيتهابنه هذا، والناس 

وضبط امسها بضم الباء املوحدة وإسكان الراء وفتح الصاد " تسمى مر غليظة، مث سرنا إىل مدينة برصا 
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عيون مدينة كبرية عظيمة حسنة األسواق فسيحة الشوارع، حتفها البساتني من مجيع جهاا وال" املهمل 
أحدمها للرجال واآلخر : وخبارجها ر شديد احلرارة يصب يف بركة عظيمة، وقد بين عليها بيتان. اجلارية

وهنالك زاوية للواردين يرتلون ا . للنساء، واملرضى يستشفون ذه احلمة، ويأتون إليها من أقاصي البالد
ونزلنا يف هذه املدينة . ملوك التركمانعمر هذه الزاوية أحد . ويطعمون مدة مقامهم وهي ثالثة أيام

فصنع طعاماً كثرياً، ودعا . ووافقنا عنده يوم عاشوراء. بزاوية الفىت أخي مشس الدين من كبار الفتيان
وجوه العسكر وأهل املدينة ليالً، وأفطروا عنده، وقرأ القراء باألصوات احلسنة، وحضر الفقيه الواعظ جمد 

وهذا . وكانت ليلة عظيمة الشأن. أحسن، مث أخذوا يف السماع والرقصووعظ وذكر و. الدين القونوي
إنه : ويقال. الواعظ من الصاحلني يصوم الدهر وال يفطر إال يف كل ثالثة أيام، وال يأكل إال من كد ميينه

الس ويعظ يف ا. مل يأكل طعام أحد قط، وال مرتل له وال متاع إال ما يستتر به، وال ينام إال يف املقربة
وطلبته بعد هذه الليلة فلم أجده، وأتيت اجلبانة . ويذكر فيتوب على يديه يف كل جملس اجلماعة من الناس

  .إنه يأتيها بعد هجوع الناس: ويقال. فلم أجده

  حكاية 

فصاح أحد الفقراء صيحة . ملا حضرنا ليلة عاشوراء بزاوية مشس الدين، وعظ ا جمد الدين آخر الليل
فصبوا عليه ماء الورد فلم يفق، فأعادوا عليه ذلك فلم يفق، واختلفت الناس فيه، فمن . هاغشي عليه من

وأمت الواعظ كالمه وقرأ القراء وصلينا الصبح وطلعت الشمس، . قائل إنه ميت، ومن قائل إنه مغشي عليه
يمن حضر الصالة وكنت ف. فاشتغلوا بغسله وتكفينه. فاختربوا حال الرجل فوجدوه فارق الدينا رمحه اهللا

فمىت علم أن . وذكروا أنه كان يتعبد بغار هنالك يف جبل. وكان هذا الفقري يسمى الصياح. عليه ودفنه
فإذا وعظ جمد الدين يصيح ويغشى . الواعظ جمد الدين يعظ قصده، وحضر وعظه، ومل يأكل طعام أحد

 ذلك مراراً يف الليلة ومسي الصياح مث إذا مسع الواعظ صاح يفعل. عليه مث يفيق، فيتوضأ ويصلي ركعتني
فلما . وكان أعذر اليد والرجل، ال قدرة له على اخلدمة، وكانت له والدة تقوته من غزهلا. ألجل ذلك

ولقيت ذه املدينة الشيخ الصاحل عبد اهللا املصري السائح وهو من . توفيت اقتات من نبات األرض
 وال جزيرة سرنديب وال املغرب وال األندلس وال بالد الصاحلني، جال األرض، إال أنه مل يدخل الصني
  .السودان، وقد زدت عليه بدخول هذه األقاليم

  ذكر سلطان برصا
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" ابن السلطان عثمان جوق " بضم اهلمزة وخاء معجم " سلطاا اختيار الدين أرخان بك، وأرخان 

وهذا السلطان أكرب ملوك التركمان . وتفسريه بالتركية الصغري" وجوق جبيم معقود مضموم وآخره قاف 
وهو يف أكثر أوقاته ال يزال يطوف . وأكثر ماالً وبالداً وعسكراً، له من احلصون ما يقارب مائة حصن
إنه مل يقم قط شهراً كامالً : ويقال. عليها، ويقيم بكل حصن منها أياماً إلصالح شؤونه وتفقد حاله

. و الذي استفتح مدينة برصا من أيدي الروم، وقربه مبسجدهاوواله ه. ببلد، ويقاتل الكفار وحياصرهم

ويذكر أنه حاصر مدينة برتيك حنو عشرين سنة ومات قبل فتحها، . وكان مسجدها كنيسة للنصارى
. وبعث إيل بدراهم كثرية. وا كان لقائي له. فحاصرها ولده هذا الذي ذكرناه اثين عشرة سنة وافتتحها

وضبط امسها بفتح الياء آخر احلروف وإسكان الزاي وكسر النون وياء مد " نيك مث سافرنا إىل مدينة يز
مث سرنا من هذه القرية . وبتنا قبل الوصول إليها ليلة بقرية تدعى كرله، بزاوية فىت من األخية" وكاف 

تنبت يوماً كامالً يف أار ماء على جوانبها أشجار الرمان احللو واحلامض، مث وصلنا إىل حبرية ماء 
ال يستطاع دخوهلا إال على طريق واحد مثل اجلسر، ال يسلك . القصب، على مثانية أميال من يزنيك

وبذلك امتنعت هذه املدينة، والبحرية حميطة ا من مجيع اجلهات، وهي خاوية . عليها إال فارس واحد
ن خاتون، وهي احلاكمة ال يسكن ا إال أناس قليلون من خدام السلطان، وا زوجته بيو. على عروشها

بني كل سورين خندق وفيه املاء، ويدخل إليها . عليهم امرأة صاحلة فاضلة، وعلى املدينة أسوار أربعة
وبداخل املدينة البساتني والدور واألرض واملزارع، فلكل . على جسور خشب، مىت أرادوا رفعها رفعوها

. قريبة، وا من مجيع أصناف الفواكه واجلوزوشرا من آبار . إنسان داره ومزرعته وبستانه جمموعة

وا . واجلوز القوز بالقاف. ويسمون القسطل قسطنة بالنون. والقسطل عندهم كثري جداً رخيص الثمن
صايف اللون رقيق القشر، للحبة منه . العنب العذاري مل أر مثله يف سواها، متناهي احلالوة وعظيم اجلرم

ينة الفقيه اإلمام احلاج ااور عالء الدين السلطانيوكي، وهو شيخ الفضالء أنزلنا ذه املد. نواة واحدة
وتوجه معي إىل اخلاتون . الكرماء، ما جئت قط لزيارته إال أحضر الطعام، وصورته حسنة وسريته أحسن

وبعد قدومنا بأيام وصل إىل هذه املدينة السلطان أرخان بك . املذكورة، فأكرمت وأضافت وأحسنت
فلما طال علي املكث تركته . وأقمت ذه املدينة حنو أربعني يوماً بسبب مرض فرس يل. كرناهالذي ذ

. وليس معنا من حيسن اللسان التركي ويترجم عنا. وانصرفت، ومعي ثالثة من أصحايب وجارية وغالمان

تح امليم والكاف واجليم بف" مث خرجنا منها فبتنا بقرية يقال هلا مكجا . وكان لنا ترمجان فارقنا ذه املدينة
وسافرنا من عنده وتقدمتنا امرأة من الترك على فرس ومعها خدمي هلا، . بتنا عند فقيه أكرمنا وأضافنا" 

وهي قاصدة مدينة ينجا، وحنن يف اتباع أثرها، فوصلت إىل واٍد كبري يقال له سقري كأنه نسب إىل 
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سطته، كادت الدابة تغرق ا ورمتها عن ظهرها، سقر، أعاذنا اهللا منها، فذهبت جتوز الوادي فلما تو
وكان يف عدوة الوادي قوم رموا . وأراد اخلدمي الذي كان معها استخالصها، فذهب الوادي ما معاً

. بأنفسهم يف أثرها سباحة، فأخرجوا املرأة وا من احلياة رمق، ووجدوا الرجل قد قضى حنبه رمحه اهللا

توجهنا إليها، وهي أربع خشبات مربوطة . دية أسفل من ذلك املوضعوأخربنا أولئك الناس أن املع
. باحلبال، جيعلون عليها سروج الدواب واملتاع، وجيذا الرجال من العدوة األخرى، ويركب عليها الناس

ووصلنا تلك الليلة إىل كاوية وامسها على مثال فاعلة من الكي نزلنا . وجتاز الدواب سباحة وكذلك فعلنا
اطلبوا : بزاوية أحد األخية فكلمناه بالعربية فلم يفهم عنا، وكلمنا بالتركية فلم نفهم عنه، فقالمنها 

للفىت : فأتى الفقيه فكلمنا بالفارسية وكلمناه بالعربية فلم يفهمها منا فقال. الفقيه فإنه يعرف العربية
ؤالء، وكهنا قدمي، وميقوان وايشان معناه ه. ايشان عريب كهنا ميقوان ميكو يندو من عريب نوميدامن

وإمنا أراد الفقيه ذا الكالم ستر نفسه عن الفضيحة حني . يقولون، ومن أنا، ونو جديد، وميدامن تعرف
هؤالء يتكلمون بالكالم العريب القدمي، وأنا ال : فقال هلم. ظنوا أنه يعرف اللسان العريب وهو ال يعرفه
  .مر على ما قاله الفقيهأعرف إال العريب اجلديد فظن الفىت أن األ

    

هؤالء جتب كرامتهم، ألم يتكلمون باللسان العريب القدمي وهو : ونفعنا ذلك عنده وبالغ يف إكرامنا وقال
. ومل نفهم كالم الفقيه إذ ذاك لكنين حفظت لفظه. لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم تسليماً وأصحابه

بتنا تلك الليلة بالزاوية، وبعث معنا دليالً إىل ينجا وضبط و. فلما تعلمت اللسان الفارسي فهمت مراده
حبثنا ا عن زاوية األخي . بلدة كبرية حسنة" بفتح الياء آخر احلروف وكسر النون وجيم " امسها 

فسرت عند ذلك إذ وجدت . نعم: هذه زاوية األخي، فقال يل: فوجدنا ا أحد الفقراء املوهلني، فقلت له
. فلما اختربته أبرز الغيب أنه ال يعرف من اللسان العريب إال كلمة نعم خاصة. العريبمن يفهم اللسان 

ومل يكن األخي حاضراً، وحصل األنس ذا الطالب، ومل . ونزلنا بالزاوية وجاء إلينا أحد الطلبة بطعام
 وتوجه معنا يكن يعرف اللسان العريب، ولكنه تفضل وتكلم مع نائب البلدة فأعطاين فارساً من أصحابه،

وهي بلدة صغرية يسكنها كفار الروم " وضبط امسها بفتح الكاف وسكون الباء وضم النون " إىل كبنوك 
وهي من بالد السلطان . حتت ذمة املسلمني، وليس ا غري بيت واحد من املسلمني، وهم احلكام عليهم

سنا إليها وبتنا عندها تلك الليلة، أرخان بك، فرتلنا بدار عجوز كافرة، وذلك إبان الثلج والشتاء، فأح
وهذه البلدة ال شجر ا وال دوايل العنب وال يزرع ا إال الزعفران، وأتتنا هذه العجوز بزعفران كثري، 

وملا كان الصباح ركبنا وأتانا الفارس الذي بعثه الفىت معنا من كاوية، فبعث .وظنت أننا جتار نشتريه منها 
وقد وقع يف تلك الليلة ثلج كثري عفى عن الطريق ، فتقدمنا .  إىل مدينة مطرينمعنا فارساً غريه ليوصلنا
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ذلك الفارس فاتبعنا أثره إىل أن وصلنا يف نصف النهار إىل قرية للتركمان، فأتوا بطعام فأكلنا منه، 
 وكلمهم ذلك الفارس فركب معنا أحدهم، وسلك بنا أوعاراً وجباالً وجمرى ماء تكرر لنا جوازه أزيد

إذا : فقلنا له. أعطوين شيئاً من الدراهم: فلما خلصنا من ذلك قال لنا ذلك الفارس. من الثالثني مرة
فأخذ قوساً لبعض أصحايب . وصلنا إىل املدينة نعطيك ونرضيك فلم يرض ذلك منا، أو مل يفهم عنا

 عنا وتركنا ال نعرف ومضى غري بعيد مث رجع فرد إلينا القوس فأعطيته شيئاً من الدراهم، فأخذها وهرب
أين نقصد وال طريق لنا، فكنا نتلمح أثر الطريق حتت الثلج ونسلكه، إىل أن بلغنا عند غروب الشمس إىل 
جبل يظهر الطريق به لكثرة احلجارة، فخفت اهلالك علي ومن معي وتوقعت نزول الثلج ليالً وال عمارة 

وكان يل فرس من اجلياد . ا ال نعرف أين نتوجهفإن نزلنا عن الدواب هلكنا، وإن سرينا ليلتن. هنالك
. إذا سلمت لعلي أحتال يف سالمة أصحايب، فكان كذلك: فعملت على اخلالص، وقلت يف نفسي

وأهل تلك البالد يبنون على القبور بيوتاً من اخلشب يظن رائيها أا . واستودعتهم اهللا تعاىل وسرت
اللهم اجعلها :  فلما كان بعد العشاء وصلت إىل البيوت فقلت.فظهر يل منها كثري. عمارة، فيجدها قبوراً

عامرة، فوجدا عامرة، ووفقين اهللا تعاىل إىل باب دار، فرأيت عليها شيخاً فكلمته بالعريب فكلمين 
فأخربته بشأن أصحايب فلم يفهم عين، وكان من لطف اهللا أن تلك الدار . بالتركي، وأشار إيل بالدخول

فلما مسع الفقراء الذين بداخل الزاوية كالمي مع الشيخ خرج . والواقف بالباب شيخهازاوية للفقراء، 
وكانت بيين وبينه معرفة فسلم علي، وأخربته خرب أصحايب وأشرت إليه بأن ميضي مع الفقراء . بعضهم

 تعاىل الستخالص األصحاب، ففعلوا ذلك وتوجهوا معي إىل أصحايب، وجئنا مجيعاً إىل الزاوية ومحدنا اهللا
وأتى كل منهم مبا . على السالمة، وكانت ليلة مجعة، فاجتمعوا أهل القرية وقطعوا ليلتهم بذكر اهللا تعاىل

" ورحلنا عند الصباح فوصلنا مدينة مطرين عند صالة اجلمعة . تيسر له من الطعام وارتفعت املشقة

، فرتلنا بزاوية أحد الفتيان "وياء مد وضبط امسها بضم امليم والطاء املكهملة واسكان الراء وكسر النون 
فصلينا اجلمعة وحنن يف قلق لكثرة الثلج والربد . األخية، وا مجاعة من املسافرين، ومل جند مربطاً للدواب

وعدم املربط، فلقينا أحد احلجاج من أهلها فسلم علينا، وكان يعرف اللسان العريب فسررت برؤيته، 
أما ربطها فهي يف مرتل فال يتأتى، ألن أبواب : فقال.  للدواب بالكراءوطلبت منه أن يدلنا على مرابط

دور هذه البلدة صغار، ال تدخل منها الدواب، ولكنين أدلكم على سقيفة بالسوق يربط فيهم املسافرون 
    دوام، والذين يأتون حلضور السوق، 

  .اءها ليحرس الدوابفدلنا عليها وربطنا ا دوابنا، ونزل أحد األصحاب حبانوت خال إز

  حكاية 



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  192  

. وكان من غريب ما اتفق لنا أين بعثت أحد اخلدام ليشتري التنب للدواب، وبعثت أحدهم يشتري السمن

إنا وقفنا على : فسألناه عن سبب ضحكه فقال. فأتى أحدمها بالتنب، واآلخر دون شيء، وهو يضحك
وكلم والده فدفعنا له الدراهم، فأبطأ ساعة وأتى . دكان بالسوق فطلبنا منه السمن، فأشار إلينا بالوقوف

هذا السمن، وأبرز الغيب أم يقولون للتنب مسن : إنا نريد السمن، فقال: بالتنب فأخذناه منه، وقلنا له
وملا اجتمعنا ذا احلاج الذي يعرف اللسان العريب رغبنا . أما السمن فيسمى عندهم رباغ. بلسان الترك

إىل قصطومنية، وبينها وبني هذه البلدة عشرة، وكسوته ثوباً مصرياً من ثيايب، وأعطيته منه أن يسافر معنا 
وسافر معنا، فظهر لنا من حاله أنه صاحب مال . نفقه تركها لعياله، وعينت له دابة لركوبه، ووعدته اخلري

 الدارهم لنفقتنا كثري، وله ديون على الناس، غري أنه ساقط اهلمة خسيس الطبع سيء األفعال وكنا نعطيه
وذكر يل أنه كان . فيأخذ ما يفضل من اخلبز ويشتري به األبراز واخلضر وامللح وميسك مثن ذلك لنفسه

يسرق من دارهم النفقة دون ذلك، وكنا حنتمله ملا كنا نكابده من عدم املعرفة بلسان الترك، وانتهت 
كذا : كم سرقت اليوم من النفقة ؟ فيقولحاله إىل أن فضحناه، وكنا نقول له يف آخر النهار يا حاج، 

ومن أفعله اخلسيسة أنه مات لنا فرس يف بعض املنازل، فتوىل سلخ جلده . فنضحك منه ونرضى بذلك
ومنها أنا نزلنا ليلة عند أخت له يف بعض القرى فجاءت بطعام وفاكهة من األجاص والتفاح . بيده وباعه

فأردنا أن حنسن إليها . اء حىت ترطب فتؤكل ويشرب ماؤهاواملشمش واخلوخ، كلها ميبسة وجتعل يف امل
ال تعطوها شيئاً، وأعطوا ذلك يل فأعطيناه إرضاء له، وأعطيناه إحساناً يف خفية حبيث : فعلم بذلك فقال

، وملا انتهينا إىل "وضبط امسها بياء موحدة مضموة وكسر الالم " مث وصلنا إىل مدينة بويل . مل يعلم بذلك
ا وجدنا وادياً يظهر يف رأي العني صغرياً، فلما دخله بعض أصحابنا وجدوه شديد اجلرية قريب منه

وبقيت جارية صغرية خافوا يف جتويزها، وكان فرسي خرياً من أفراسهم . واالنزعاج، فجاوزه مجيعاً
وا فأردفتها، وأخذت يف جواز الوادي فلما توسطته وقع يب الفرس ووقعت اجلارية، فأخرجها أصحايب 

ودخلنا املدينة فقصدنا زاوية أحد الفتيان األخية، ومن عوائدهم أنه ال تزال النار . رمق وخلصت أنا
جيعلون يف كل ركن من أركان الزاوية موقد النار، ويصنعون هلا . موقودة يف زواياهم أيام الشتاء أبداً

وقد : قال ابن جزي. ها خبرييويسموا البخاري واحد. منافس يصعد منها الدخان، وال يؤذي الزاوية
  : أحسن صفي الدين عبد العزيز بن سرايا احللي يف قوله يف التورية، وتذكرته بذكر البخريي

  يحثو الرماد على كانونه الترب  داالبخيري مذ فارقتموه غ إن

 ببغالكم حمالة الحط جاءت  ٍبها للو شئتم أنه يمسي أب
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وأتى . فلما دخلنا للزاوية وجدنا النار موقودة، فرتعت ثيايب ولبست ثياباً سواها، واصطليت بالنار: قال
ما أكرم نفوسهم وأشد إيثارهم وأعظم ! فلله درهم من طائفة . األخي بالطعام والفاكهة أكثر من ذلك

 فليس قدوم اإلنسان الغريب .سفقتهم على الغريب وألطفهم بالوارد وأحبهم فيه وأمجلهم أحتفاالً بأمره
وبتنا تلك الليلة حبال مرضية، مث رحلنا بالغداة فوصلنا إىل مدينة . عليهم إال كقدومه على أحب أهله إليه

وضبط امسها بكاف معقودة وفتح الراء والدال املهمل وسكون الياء وباء موحدة مضمومة " كردي بويل 
ة يف بسيط من األرض حسنة، متسعة الشوارع ، وهي مدينة كبري"وواو مد والم مكسورة وياء 
  .وهي حمالت مفترقة، كل حملة تسكنها طائفة ال خيالطهم غريهم. وألسواق، من أشد البالد برداً

  ذكر سلطانها

    

وهو السلطان شاه بك، من متوسطي سالطني هذه البالد، حسن الصورة، والسرية مجيل اخللق قليل 
صلينا ذه املدينة صالة اجلمعة ونزلنا منها، ولقيت ا اخلطيب الفقيه مشس الدين الدمشقي . العطاء

، ومسموع الكالم وهو فقيه هذا السلطان وخطيبه. احلنبلي، وهو من مستوطنيها من سنني، وله ا أوالد
فشكرته على فعله، . ودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية، فأعلمنا أن السلطان قد جاء لزيارتنا. عنده

فسألين عن حايل وعن مقدمي وعمن لقيته من السالطني، . واستقبلت السلطان فسلمت عليه وجلس
" رفنا إىل مدينة برلو وأقام ساعة مث انصرف، وبعث بدابة مسرجة وكسوة وانص. فأخربته بذلك كله

، وهي مدينة صغرية على تل، حتتها خندق، "وضبط امسها بضم الباء املوحد وإسكان الراء وضم الالم 
وكان احلاج الذي سافر معنا يعرف مدرستها وطلبتها، وحيضر . نزلنا منها مبدرسة. وهلا قلعة بأعلى شاهق

ودعانا أمري هذه البلدة وهو علي بك ابن . وهو على عالته من الطلبة حنفي املذهب. معهم الدرس
السلطان املكرم سليمان باد شاه ملك قصطمونية وسنذكره، فصعدنا إليه إىل القلعة، فسلمنا عليه، فرحب 

وحضر قاضيه وكاتبه . بنا وأكرمنا، وسألين عن أسفاري وحايل، فأجبته عن ذلك، وأجلسين إىل جانبه
لكتاب، وحضر الطعام فأكلنا مث قرأ القراء بأصوات مبكية وأحلان احلاج عالء الدين حممد وهو من كبار ا

وضبط امسها بقاف مفتوح وصاد مهمل مسكن " وسافرنا بالغد إىل مدينة قصطمونية . عجيبة وانصرفنا
، وهي "وطاء مهمل مسكن وطاء مهمل مفتوح وميم مضمومة وواو ونون مكسور وياء آخر احلروف 

نزلنا منها بزاوية شيخ يعرف األطروش لثقل . ة اخلريات، رخيصة األسعارمن أعظم املدن وأحسنها، كثري
ورأيت منه عجباً، وهو أن أحد الطلبة كان يكتب له يف اهلواء، وتارة يف األرض بإصبعه، فيفهم . مسعه

ق وأقمنا ذه املدينة حنو أربعني يوماً فكنا نشتري طاب. عنه وجييبه، وحيكي له بذلك، احلكايات فيفهمها
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ونشتري حلواء . اللحم الغنمي السمني بدرمهني، ونشتري خبزاً بدرمهني فيكفينا ليومنا، وحنن عشرة
ونشتري جوزاً بدرهم وقشطالً مبثله، فنأكل منها أمجعون، ويفضل . العسل بدرمهني، فتكفينا أمجعني

الد مدينة أرخص ونشتري محل احلطب بدرهم واحد، وذلك أوان الربد الشديد، ومل أر يف الب. باقيها
ولقيت ا الشيخ اإلمام العامل املفيت املدرس تاج الدين السلطانيوكي من كبار العلماء، قرأ . أسعاراً منها

ولقيت ا العلم املدرس صدر . بالعراقني وتربيز واستوطنها مدة، وقرأ بدمشق، وجاور باحلرمني قدمياً
م، وأضافين مبدرسته اليت بسوق اخليل، ولقيت ا الدين سليمان الفنيكي من أهل فنيكة من بالد الرو

الشيخ املعمر الصاحل دادا أمري علي، دخلت عليه بزاويته مبقربة من سوق اخليل، فوجده ملقى على ظهره، 
قدمت : فأجلسه بعض خدامه، ورفع بعضهم حاجبيه عن عينيه ففتحهما، وكلمين بالعريب الفصيح، وقال

. كنت من أصحاب اخلليفة املستنصر باهللا، وتويف وأنا ابن ثالثني سنة: الخري مقدم، وسألته عن عمره فق

  .وعمري اآلن مائة وثالث وستون سنة، فطلبت منه الدعاء فدعا يل وانصرف

  ذكر سلطان قصطمونية

    

، وهو كبري السن ينيف "وامسه بباء معقود وألف ودال مسكن " وهو السلطان املكرم سليمان بادشاه 
دخلت عليه . سنة، حسن الوجه طويل اللحية صاحب وقار وهيبة، جيالسه الفقهاء والصلحاءعلى سبعني 

مبجلسه فأجلسين إىل جانبه وسألين عن حايل ومقدمي وعن احلرمني الشريفني ومصر والشام فأجبته، وأمر 
 وعلفاً، بإنزايل على قرب منه، وأعطاين ذلك اليوم فرساً عتيقاً قرطاسي اللون وكسوة، وعني يل نفقة

وأمر يل بعد ذلك بقمح وشعري نفذ يل يف قرية من قرى املدينة، على مسرية نصف يوم منها، فلم أجد من 
ومن عادة هذا السلطان أن جيلس كل . يشتريه، لرخص األسعار، فأعطيته للحاج الذي كان يف صحبتنا

أحد من حضري أو بدوي أو يوم مبجلسه، بعد صالة العصر، ويؤتى بالطعام فتفتح األبواب، وال مينع 
وجيلس يف أول النهار جلوساً خاصاً، ويأيت ابنه فيقبل يديه، وينصرف إىل . غريب أو مسافر من األكل

ومن عادته يف يوم اجلمعة أن يركب إىل املسجد، . جملس له ويأيت أرباب الدولة فيأكلون عنده وينصرفون
فيصلي السلطان وأرباب دولته .  من اخلشبواملسجد املذكور هو ثالث طبقات. وهو بعيد عن داره

والقاضي والفقهاء ووجوه األجناد يف الطبقة السفلى، ويصلي األفندي، وهو أخو السلطان وأصحابه 
وأخدامه وبعض أهل املدينة يف الطبقة الوسطى، ويصلي ابن السلطان ويل عهده وهو أصغر أوالده، 

 الناس يف الطبقة العليا، وجيتمع القراء فيقعدون حلقة ويسمى اجلواد، وأصحابه ومماليكه وخدامه وسائر
ويقرأون سورة الكهف . ويكون السلطان بإزاء احملراب. أمام احملراب، ويقعد معهم اخلطيب والقاضي
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فإذا فرغوا من قراءا صعد اخلطيب املنرب فخطب مث . بأصوات حسان، ويكررون اآليات بترتيب عجيب
. تنفلوا وقرأ القارئ بني يدي السلطان عشراً، وانصرف السلطان ومن معهصلى، فإذا فرغوا من الصالة 

مث يقرأ القارئ بني يدي أخي السلطان، فإذا أمت قراءته انصرف هو ومن معه، مث يقرأ القارئ بني يدي ابن 
السلطان، فإذا فرغ من قراءته قام املعرف، وهو املذكر، فيمدح السلطان بشعر تركي وميدح ابنه ويدعو 

ويأيت ابن امللك إىل دار أبيه بعد أن يقبل يد عمه يف طريقه واقفاً يف انتظاره، مث يدخالن . هلما وينصرف
إىل السلطان فيتقدم اخوه ويقبل يده وجيلس بني يديه، مث يأيت ابنه فيقبل يده وينصرف إىل جملسه فيقعد 

ان يده، وانصرف عنه فال يعود إليه وقبل أخو السلط. فإذا حانت صالة العصر صلوها مجيعاً. به مع ناسه
مث سافرنا من هذه املدينة ونزلنا . وأما الولد فإنه يأيت كل يوم غدوة كما ذكرناه. إال يف اجلمعة األخرى

يف زاوية عظيمة بإحدى القرى من أحسن زاوية رأيتها يف تلك البالد، بناها أمري كبري تاب إىل اهللا تعاىل 
وفوائد القرية وقف .  فيها لولده، واإلشراف ملن أقام بالزاوية من الفقراءيسمى فخر الدين، وجعل النظر

وبىن بإزاء الزاوية محاماً للسبيل يدخله الوارد والصادر من غري شيء يلزمه، وبىن سوقاً بالقرية . عليها
ن وعني من أوقاف هذه الزاوية لكل فقري يرد من احلرمني الشريفني أو م. ووقفه على املسجد اجلامع

الشام ومصر والعراقني وخراسان وسوامها كسوة كاملة ومائة درهم يوم قدومه، وثالمثائة درهم يوم 
ولكل فقري من بالد الروم . والنفقه أيام مقامه وهي اخلبز واللحم واألرز املطبوخ بالسمن واحللواء. سفره

 جبل شامخ ال عمارة فيه عمرها عشرة دراهم وضيافة ثالثة أيام، مث انصرفنا وبتنا ليلة ثانية بزاوية يف
بعض الفتيان األخية، ويعرف بنظام الدين من أهل قصطمونية، ووقف عليها قرية ينفق خراجها على 

وضبط امسها بفتح الصاد وضم " وسافرنا من هذه الزاوية إىل مدينة صنوب . الوارد والصادر ذه الزاوية
لتحصني والتحسني، حييط ا البحر من مجيع جهاا إال ، وهي مدينة حافلة مجعت بني ا"النون وآخره باء 

واحدة وهي الشرق، وهلا هنالك باب واحد ال يدخل إليها أحد إال بإذن أمريها، وأمريها إبراهيم بك ابن 
وملا استؤذن لنا عليه دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عز الدين أخي . السلطان سليمان بادشاه الذي ذكرناه

باب البحر، ومن هنالك يصعد إىل جبل داخل يف البحر، كميناء سبتة يف البساتني جليب، وهي خارج 
وفيه إحدى عشرة . واملزارع واملياه،وأكثر فواكهه التني والعنب، وهو جبل مانع ال يستطاع الصعود إليه

 ال وبأعاله رابطة تنسب للخضر والياس عليهما السالم،. قرية يسكنها كحفار الروم حتت ذمة املسلمني
     وبسفح هذه . والدعاء فيها مستجاب. ختلو عن متعبد، وعندها عني ماء

واملسجد مبدينة . اجلرب قرب الوايل الصاحل الصحايب بالل احلبشي، وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر
ويف وسطه بركة ماء عليها قبة تثقلها أربع أرجل، ومع كل رجل ساريتان . صنوب من أحسن املساجد

من الرخام، وفوقها جملس يصعد له على درج خشب، وذلك من عمارة السلطان بروانه ابن السلطان 
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وملك بعد ابنه غازي جليب، فلما مات تغلب . عالء الدين الرومي، وكان يصلي اجلمعة بأعلى تلك القبة
 خاصية يف الصرب وكان غازي جليب املذكور شجاعاً مقداماً، ووهبه اهللا. عليها السلطان سليمان املذكور

حتت املاء ويف قوة السباحة، وكان يسافر يف األجفان احلربية حلرب الروم، فإذا كانت املالقاة واشتغل 
الناس بالقتال غاص حتت املاء وبيده آلة حديد خيرق ا أجفان العدو، فال يشعرون مبا حل م حىت 

وكانت فيه كفاية ال . أي من كان فيهاوطرقت مرسى بلده مرة أجفان العدو فخرقها و. يدمههم الغرق
فإنه خرج يوماً للتصيد وكان مولعاً . كفاء هلا إال أم يذكرون أنه كان يكثر أكل احلشيش وبسببه مات

به، فاتبع غزالة ودخلت له بني األشجار، وزاد يف ركض فرسه فعارضته شجرة فضربت رأسه فخدشته 
إنه أيضاً كان يأكل صاحبه، : ويقال. ل به ابنه ابراهيموتغلب السلطان سليمان على البلد وجع. فمات

ولقد مررت يوماً على باب اجلامع بصنوب، وخبارجه . على أن أهل بالد الروم كلها ال ينكرون أكلها
دكاكني يقعد املاس عليها، فرأيت نفراً من كبار األجناد وبني أيديهم خدمي هلم بيده شكارة مملوءة بشيء 

فسألت من كان . هم يأخذ منها مبلعقة ويأكل، وأنا أنظر إليه وال أعلم مبا يف الشكارةيشبه احلناء، وأحد
  .وأضافنا ذه املدينة قاضيها ونائب األمري ا ومعلمه ويعرف بابن عبد الرزاق. معي فأخربين أنه احلشيش

  حكاية 

    

ال يعرفون مذهب مالك وال كيفية ملا دخلنا هذه املدينة رآنا أهلها وحنن نصلي مسبلي أيدينا وهم حنفية 
وكان بعضهم يرى الروافض باحلجاز والعراق مسبلي . صالته، واملختار من مذهبه وهو إسبال اليدين

أيديهم، فامونا مبذهبهم، وسألونا عن ذلك فأخربناهم أننا على مذهب مالك، فلم يقنعوا بذلك منا 
لطان بأرنب، وأوصى بعض خدامه أن يالزمنا حىت واستقرت التهمة يف نفوسهم حىت بعث إلينا نائب الس

فحينئذ زالت عنا التهمة، . يرى ما نفعل له، فذجبناه وطبخناه وأكلناه وانصرف اخلدمي إليه وأعلمه بذلك
وبعد أربعة أيام من وصولنا إىل صنوب توفيت أم . والروافض ال يأكلون األرانب. وبعثوا لنا بالضيافة

ت يف جنازا وخرج ابنها على قدميه، كاشفاً شعره، وكذلك األمراء واملماليك األمري إبراهيم ا، فخرج
فإم قلبوا ثيام ومل يكشفوا رؤوسهم بل جعلوا عليها . وأما القاضي واخلطيب والفقهاء. وثيام مقلوبة

عزاء وأقاموا يطعمون الطعام أربعني يوماً وهي مدة ال. مناديل من الصوف األسود عوضاً عن العمائم
وكانت إقامتنا ذه املدينة حنو أربعني يوماً ننتظر تيسري السفر يف البحر إىل مدينة القرم فاكترينا . عندهم

مركباً للروم، وأقمنا أحد عشر يوماً ننتظر مساعدة الريح، مث ركبنا البحر، فلما توسطناه بعد ثالث، هال 
الطارمة ومعي رجل من أهل املغرب، يسمى أبا بكر، علينا واشتد بنا األمر ورأينا اهلالك عياناً، وكنت ب
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استودعكم : فأمرته أن يصعد إىل أعلى املركب لينظر كيف البحر، ففعل ذلك وأتاين بالطارمة فقال يل
اهللا، ودمهنا من اهلول ما مل يعهد مثله، مث تغريت الريح وردتنا إىل مقربة من مدينة صنوب اليت خرجنا 

فمنعت صاحب املركب من إنزاله مث استقامت الريح . الرتول إىل مرساهاوأراد بعض التجار . منها
مث ساعدت الريح، ورأينا جبال الرب، . وسافرنا، فلما توسطنا البحر هال علينا، وجرى لنا مثل املرة األوىل

وقصدنا مرسى يسمى الكرش، فأردنا دخوله، فأشار إلينا أناس كانوا باجلبل أن ال تدخلوا، فخفنا على 
نفسنا وظننا أن هنالك أجفاناً للعدو، فرجعنا مع الرب، فلما قربناه قلت لصاحب املركب، أريد أن أنزل أ

ورأيت كنيسة فقصدا، فوجدت ا راهباً، ورأيت يف أحد حيطان الكنيسة . فأنزلين بالساحل. ها هنا
قلت للراهب ما هذه صورة رجل عريب عليه عمامة متقلد سيفاً وبيده رمح، وبني يديه سراج يوقد، ف

وبتنا تلك الليلة بالكنيسة وطبخنا دجاجاً فلم . الصورة فقال هذه صورة النيب علي فأعجبت من قوله
  .نستطع أكلها إذ كانت مما استصحبناه يف املركب ورائحة البحر قد غلبت على كل ما كان فيه

لدشت بالشني املعجم والتاء املثناة وا" وهذا املوضع الذي نزلنا به هو من الصحراء املعروفة بدشت قفجق 
وهذه الصحراء خضرة نضرة ال شجر ا وال جبل وال تل وال أبنية وال . بلسان الترك هو الصحرا" 

حطب، وإمنا يوقدون األرواث ويسموا التزك، فترى كرباءهم يلقطوا وجيعلوا يف أطراف ثيام، وال 
مسرية ستة أشهر، ثالثة منها يف بالد السلطان حممد أوزبك يسافر يف هذه الصحراء إال يف العجل، وهي 

  .وثالثة يف بالد غريه

وملا كان الغد من وصولنا إىل هذا املرسى، توجه بعض التجار من أصحابنا إىل من ذه الصحراء من 
 إىل فاكترى منهم عجلة جيرها الفرس فركبناها ووصلنا. الطائفة املعروفة بقفجق، وهم على دين النصرانية

، وهي مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة البحر، يسكنها "وامسها بكاف وفاء مفتوحني "مدينة الكفا 
  .النصارى، وأكثرهم اجلنويون وهلم أمري يعرف بالدندير، ونزلنا منها مبسجد املسلمني

  حكاية 

    

ومل أكن مسعتها قط فهالين وملا نزلنا ذا اجلامع أقمنا به ساعة مث مسعنا أصوات النواقيس من كل ناحية، 
فإذا برجل . ذلك، وأمرت أصحايب أن يصعدوا الصومعة ويقرأوا القرآن ويذكروا اهللا ويؤذنوا ففعلوا ذلك

قد دخل علينا وعليه الدرع والسالح فسلم علينا واستفهمناه عن شأنه فأخربنا أنه قاضي املسلمني هنالك 
وملا . مث انصرف عنا وما رأينا إال خرياً. جئت كما ترونملا مسعت القراءة واألذان خفت عليكم ف: وقال

وكلهم كفار . كان الغد جاء إلينا األمري وصنع طعاماً فأكلنا عنده، وطفنا باملدينة فرأيناها حسنة األسواق
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ونزلنا إىل املرسى، فرأينا مرسى عجيباً به حنو مائيت مركب ما بني حريب وسفري، صغرياً وكبرياً، وهو من 
مدينة " بكسر القاف وفتح الراء "ي الدنيا الشهرية، مث اكترينا عجلة وسافرنا إىل مدينة القرم وهي مراس

" كبرية حسنة من بالد السلطان املعظم حممد أوزبك خان، وعليها أمري من قبله امسه تلكتمور وضبط امسه 

، "مة وواو وراء بتاء مثناة مضمومة والم مضموم وكاف مسكن وتاء كاألوىل مضمومة وميم مضمو
فبعث إيل مع إمامه سعد الدين بفرس، . وكان أحد خدام هذا األمري قد صحبنا يف طريقنا فعرفه بقدومنا

. ونزلنا بزاوية شيخها زاده اخلراساين، فأكرمنا هذا الشيخ ورحب بنا وأحسن إلينا، وهو معظم عندهم

وأخربين هذا الشيخ زاده أن خبارج . ورأيت الناس يأتون للسالم عليه من قاض وخطيب وفقيه وسواهم
وأنه انتهى إىل أن يواصل أربعني يوماً مث . هذه املدينة راهباً من النصارى يف دير يتعبد به، ويكثر الصوم

فأبيت مث ندمت بعد . ورغب مين أن أصحبه يف التوجه إليه. وأنه يكاشف باألمور. يفطر على حبة فول
ولقيت ذه املدينة قاضيها األعظم مشس الدين السائل . يقة أمرهذلك على أن مل أكن رأيته وعرفت حق

قاضي احلنفية، ولقيت ا قاضي الشافعية، وهو يسمى خبضر، والفقيه املدرس عالء الدين األصي، 
وخطيب الشافعية أبا بكر، وهو الذي خيطب باملسجد اجلامع الذي عمره امللك الناصر رمحه اهللا ذه 

كيم الصاحل مظفر الدين وكان من الروم فأسلم وحسن إسالمه، والشيخ الصاحل العابد املدينة، والشيخ احل
وكان األمري تلكتمور مريضاً، فدخلنا عليه، فأكرمنا وأحسن . مظهر الدين وهو من الفقهاء املعظمني

 وكان علي التوجه إىل مدينة السرا حضرة السلطان حممد أوزبك، فعملت يف السري يف صحبته،. إلينا

  .واشتريت العجالت برسم ذلك

  ذكر العجالت التي يسافر عليها بهذه البالد

    

، وهي عجالت تكون للواحدة منهن "بعني مهملة وراء موحدة مفتوحات " وهم يسمون العجلة عربة 
أربع بكرات كبار، ومنها ما جيره فرسان، ومنها ما جيره أكثر من ذلك، وجترها أيضاً البقر واجلمال على 

ويكون عليه سرج، . والذي خيدم العربة يركب إحدى األفراس اليت جترها.  العربه يف ثقلها أو خفتهاحال
ويف يده سوط حيركها للمشي، وعود كبري يصوا به إذا عاجت عن القصد، وجيعل على العربة شبه قبة 

للبد أو من قضبان خشبة مربوط بعضها إىل بعض بسيور جلد رقيق، وهي خفيفة احلمل، وتكسى با
ويتقلب فيها كما حيب وينام . بامللف، ويكون فيها طيقان مشبكة، ويرى الذي بداخلها الناس وال يرونه

واليت حتمل األثقال واألزواد وخزائن األطعمة من هذه العربات . ويأكل ويقرأ ويكتب وهو يف حال سريه
فر عربة لركويب مغشاة باللبد وجهزت ملا أردت الس. وعليها قفل. يكون عليها شبه البيت كما ذكرنا
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جيرها : ومعي ا جارية يل، وعربة صغرية لرفيقي عفيف الدين التوزري، وعجلة كبرية لسائر األصحاب
ثالثة من اجلمال، يركب أحدها خادم العربة، وسرنا يف صحبة األمري تلكتمور وأخيه عيسى وولديه 

إمامه سعد الدين واخلطيب أبو بكر والقاضي قطلود مور وصارر بك، وسار أيضاً معه يف هذه الوجهة 
وخطة هذا املعرف أن يكون بني يدي . مشس الدين والفقيه شرف الدين موسى، واملعرف عالء الدين

بسم اهللا سيدنا وموالنا قاضي : فإذا أتى القاضي يقف له هذا املعرف ويقول بصوت عال. األمري يف جملسه
وإذا أتى فقيه معظم أو رجل مشار إليه قال بسم اهللا . م، بسم اهللالقضاة واحلكام مبني الفتاوى واألحكا

سيدنا وموالنا فالن الدين بسم اهللا، فيتهيأ من كان حاضراً لدخول الداخل ويقوم إليه ويفسح له يف 
يرحلون بعد . سرياً كسري احلجاج يف درب احلجاز. وعادة األتراك أن يسريوا يف هذه الصحراء. الس

وإذا حلوا اخليل واإلبل والبقر عن .  ويرتلون ضحى ويرحلون بعد الظهر ويرتلون عشياًصالة الصبح
وخاصية هذه الصحراء أن . وال يعلف أحد دابة السلطان وال غريه. العربات، سرحوها للرعي ليالً واراً

. اب انباا يقوم مقام الشعري للدواب، وليس لغريها من البالد هذه اخلاصية، ولذلك كثرت الدو

ودوام ال رعاة هلا وال حراس، وذلك لشدة أحكامهم يف السرقة، وحكمهم فيها أنه من وجد عنده 
فرس مسروق كلف أن يرده إىل صاحبه ويعطيه معه تسعة مثله، فإن مل يقدر على ذلك أخذ أوالده يف 

  .ذلك، فإن مل يكن له أوالد ذبح كما تذبح الشاة

بز وال الطعام الغليظ، وإمنا يصنعون طعاماً من شيء شبه اآلتلي يسمونه وهؤالء األتراك ال يأكلون اخل
، جيعلون على النار املاء فإذا غلى صبوا عليه "بدال مهمل مضموم وواو وقاف مكسور معقود " الدوقي 

مث جيعل لكل رجل نصيبه يف . شيئاً من الدوقي، وإن كان عندهم حلم قطعوه قطعاً صغاراً وطبخوه
بكسر " ون عليه اللنب الرائب ويشربونه، ويشربون عليه لنب اخلل، وهم يسمونه القمز صحفة، ويصب

ويستعملون يف بعض األوقات طعاماً . وهم أهل قوة وشدة وحسن مزاج" القاف وامليم والزاي املشددة 
ا يسمونه البورخاين، وهو عجني يقطعونه قطعيات صغاراً، ويثقبون أوساطها وجيعلوا يف قدرة، فإذ

وهم . وهلم نبيذ يصنعونه من حب الدوقي الذي تقدم ذكره. طبخت صبوا عليها اللنب الرائب وشربوها
  .يرون أكل احللواء عيباً

    

ولقد حضرت يوماً عند السلطان أوزبك يف رمضان، فأحضرت حلوم اخليل وهي أكثر ما يأكلون من 
ب باللنب، وأتيته تلك الليلة بطبق حلواء اللحم وحلوم األغنام والرشتا وهو شبة األطرية، يطبخ ويشر

صنعها بعض أصحايب فقدمتها بني يديه فجعل إصبعه عليها وجعله على فيه، ومل يزد على ذلك، وأخربين 
األمري تلكتمور أن أحد الكبار من مماليك هذا السلطان وله من أوالده، وأوالد أوالده حنو أربعني ولداً، 
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وملا خرجنا من مدينة . لو قتلتين ما أكلتها: لواء وأعتقكم مجيعاً، فأىب وقالكل احل: قال له السلطان يوماً
. فركبت إليه. القرم نزلنا بزاوية األمري تلكتمور، يف موضع يعرف بسجاف فبعث إيل أن أحضر عنده

وكان يل فرس معد لركويب يقوده خدمي العربة، فإذا أردت ركوبه ركبته وأتيت الزاوية، فوجدت األمري 
وكان الشيخ .  وضع ا طعاماً كثرياً فيه اخلبز، مث أتوا مباء أبيض يف صحاف صغار فشرب القوم منهقد

. فلم أفهم ما قال. ما هذا ؟ فقال هذا ماء الدهن: مظفر الدين يلي األمري يف جملسه، وأنا أليه فقلت له

ه من حب الدوقي وهم فلما خرجت سألت عنه فقال هو نبيذ يصنعون. فذقته فوجدت له محوضة فتركته
بضم الباء املوحدة " حنفية املذهب، والنبيذ عندهم حالل ويسمون هذا النبيذ املصنوع من الدوقي البوزة 

ماء الدخن ولسانه فيه اللكنة األعجمية فظننت : وإمنا قال يل الشيخ مظفر الدين". وواو مد وزاي مفتوح 
الً من مدينة القرم، وصلنا إىل ماء كثري خنوضه يوماً وبعد مسرية مثانية عشر مرت. أنه يقول ماء الدهن

فذهب األمري إىل . كامالً، وإذا كثر خوض الدواب والعربات يف هذا املاء اشتد وحله، وزاد صعوبة
راحليت وقدمين أمامه مع بعض خدامه، وكتب يل كتاباً إىل األمري أزاق يعلمه أين أريد القدوم على امللك، 

  .وسرنا حىت انتهينا إىل ماء آخر خنوضه نصف يوم. وحيضه على إكرامي

    

، وهي على "وضبط امسها بفتح اهلمزة والزاي وآخره قاف " مث سرنا بعده ثالثاً ووصلنا إىل مدينة أزاق 
وا من الفتيان أخي جبقجي، وهو . ساحل البحر حسنة العمارة، يقصدها اجلنويون وغريهم بالتجارات

وملا وصل كتاب القاضي تلكتمور إىل أمري أزاق وهو حممد خواجة .  والصادرمن العظماء، يطعم الوارد
نزلنا مبوضع أكلنا . اخلوارزمي، خرج إىل استقبايل، معه القاضي والطلبة، وأخرج الطعام، فلما سلمنا عليه

. المفيه، ووصلنا إىل املدينة ونزلنا خبارجها مبقربة من رابطة هنالك، تنسب للخضر والياس عليهما الس

وخرج شيخ من أهل أزاق يسمى برجب النهر ملكي نسبة إىل قرية بالعراق، فأضافنا بزاوية له ضيافة 
وبعد يومني من قدومنا قدم األمري تلكتمور، وخرج األمري حممد للقائه، ومعه القاضي والطلبة . حسنة

ر امللون عجيبة والثنتان وأعدوا له الضيافة، وضربوا ثالث قباب متصالً بعضها ببعض، إحداها من احلري
وأداروا عليها سراجة وهي املسماة عندنا أفراج، وخارجها الدهليز وهو على هيئة الربج . من الكتان

وملا نزل األمري بسطت بني يديه شقاق احلرير ميشي عليها، فكان من مكارمه وفضله أن قدمين . عندنا
باء األوىل، وهي املعد جللوسه، ويف صدرها كرسي أمامه لريى ذلك األمري مرتليت عنده، مث وصلنا إىل اخل

من اخلشب جللوسه كبري، مرصع، وعليه مرتبة حسنة، فقدمين األمري أمامه، وقدم الشيخ مظفر الدين، 
وصعد هو فجلس فيما بيننا، وحنن مجيعاً على املرتبة، وجلس قاضيه وخطيبه وقاضي هذه املدينة وطلبتها 

رة، ووقف ولدا األمري تلكتمور وأخوه واألمري حممد وأوالده يف اخلدمة، عن يسار الكرسي على فرش فاخ
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مث أتوا باألطعمة من حلوم اخليل وسواها، وأتوا بألبان اخليل، مث أتوا بالبوزة، وبعد الفراغ من الطعام قرأ 
دعا مث نصب منرب وصعده الواعظ وجلس القراء بني يديه وخطب خطبة بليغة و. القراء باألصوات احلسان

للسلطان ولألمري وللحاضرين، يقول ذلك بالعريب، مث يفسره هلم بالتركي ويف أثناء ذلك يكرر القراء 
آيات من القرآن بترجيع عجيب، مث أخذوا يف الغناء يغنون بالعريب ويسمونه القول مث بالفارسي والتركي، 

وكلما أردت اخلروج منعين األمري مث . يسمونه امللمع، مث أتوا بطعام آخر، ومل يزالوا على ذلك إىل العشي
جاءوا بكسوة لألمري وكساوى لولديه وأخيه وللشيخ مظفر الدين ويل، وأتوا بعشرة أفراس لألمري وألخيه 

واخليل ذه البالد كثرية جداً، ومثنها . ولكل كبري من أصحابه بفرس ويل بفرس. ولولديه بستة أفراس
وهذه . وذلك صرف دينار من دنانرينا أو حنوه. و ستون من درامههمنزر، قيمة اجليد منها مخسون درمهاً أ

وهي ببالدهم كالغنم ببالدنا بل أكثر، فيكون . اخليل هي اليت تعرف مبصر باألكاديش ومنها معاشهم
  .للتركي منهم آالف منها

    

 فيها نساؤهم ومن عادة الترك املستوطنني تلك البالد أصحاب اخليل أم يضعون يف العربات اليت تركب
قطعة لبد يف طول الشرب، مربوطة إىل عود رقيق يف طول الذراع، يف ركن العربة، جيعل لكل ألف فرس 

وحتمل هذه اخليل إىل بالد اهلند، فيكون . ورأيت منهم من يكون له عشر قطع ومن له دون ذلك. قطعة
ملائتان فما دون ذلك وما فوقه، يف الرفقة منها ستة آالف وما فوقها وما دوا، لكل تاجر املائة وا

ويستأجر التاجر لكل مخسني منها راعياً يقوم عليها ويرعاها كالغنم ويسمى عندهم القشي، ويركب 
أحدها وبيده عصا طويلة فيها حبل، فإذا أراد أن يقبض على فرس منها حاذاه بالفرس الذي هو راكبه 

وإذا وصلوا ا إىل أرض السند أطعموها . عيورمى احلبل يف عنقه وجذبه، فريكبه ويترك اآلخر للر
العلف ألن نبات أرض السند ال يقوم مقام الشعري، وميوت هلم منها الكثري ويسرق، ويغرمون عليها 

بأرض السند سبعة دنانري فضة على الفرس مبوضع يقال ششقنار، ويغرمون عليها مبلتان قاعدة بالد السند 
لبونه، فرفع ملك اهلند إىل السلطان حممد ذلك، وأمر أن يؤخذ من وكانوا فيما تقدم يغرمون ربع ما جي

جتار املسلمني الزكاة، ومن جتار الكفار العشر ومع ذلك يبقى للتجار فيها فضل كبري، ألم يبيعون 
الرخيص منها ببالد اهلند مبائة دينار دراهم، وصرفها من الذهب املغريب مخسة وعشرون ديناراً، ورمبا 

وأكثر من ذلك وأهل اهلند ال . عف ذلك وضعفه وضعفيه واجلياد منها تساوي مخسمائة دينارباعوها بض
يبتاعوا للجري والسبق ألم يلبسون يف احلرب الدروع ويدرعون اخليل وإمنا يبتغون قوة اخليل واتساع 

ها بألف دينار إىل خطاها واخليل اليت يبتغوا للسبق جتلب إليهم من اليمن وعمان وفارس ويباع الفرس من
أربعة آالف وملا سافر األمري تلكتمور عن هذه املدينة أقمت بعده ثالثة أيام حىت جهز يل األمري حممد 



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  202  

  .خواجه آالت سفري

    

مدينة كربى من أحسن " بفتح امليم والف وجيم مفتوح معقود وراء " وسافرت إىل مدينة املاجر، وهي 
ساتني والفواكه الكثرية، نزلنا منها بزاوية الشيخ الصاحل العابد املعمر مدن الترك، على ر كبري، وا الب

حممد البطائحي من بطائح العراق، وكان خليفة الشيخ أمحد الرفاعي رضي اهللا عنه، ويف زاويته حنو 
وألهل تلك . سبعني من فقراء العرب والفرس والترك والروم، منهم املتزوج والعزب، وعيشهم من الفتوح

د اعتقاد حسن يف الفقراء، ويف كل ليلة يأتون إىل الزاوية باخليل والبقر والغنم، ويأيت السلطان البال
واخلواتني لزيارة الشيخ والتربك به، وجيزلون اإلحسان، ويعطون العطاء الكثري، وخصوصاً النساء فإن 

ما قضيت الصالة صعد الواعظ وصلينا مبدينة املاجر صالة اجلمعة، فل. يكثرن الصدقة ويتحرين أفعال اخلري
عز الدين املنرب، وهو من فقهاء خبارى وفضالئها، وله مجاعة من الطلبة والقراء يقرأون بني يديه، ووعظ 

إن الفقيه الواعظ يريد السفر : وذكر، وأمري املدينة حاضر وكرباؤها فقام الشيخ حممد البطائحي فقال
هذه مين إليه فكان احلاضرون بني من خلع ثوبه : ه وقالونريد له زوادة مث خلع فرجية مرعز كانت علي

ومن أعطي فرساً ومن أعطى دراهم واجتمع له كثري من ذلك كله، ورأيت بقيسارية هذه املدينة يهودياً 
سلم علي وكلمين بالعريب، فسألته عن بالده، فذكر أنه من بالد األندلس، وأنه قدم منها يف الرب ومل 

 طريق القسطنطينية العظمى وبالد الروم وبالد اجلرجس، وذكر أن عهده باألندلس يسلك حبراً، وأتى على
منذ أربعة أشهر، وأخربين التجار املسافرون الذين هلم املعرفة بذلك بصحة مقاله ورأيت ذه البالد عجباً 

ن عند فأما نساء األمراء فكانت أول رؤييت هل. من تعظيم النساء عندهم وهن أعلى شأناً من الرجال
خروجي من القرم رؤية اخلاتون زوجة األمري سلطية يف عربة هلا، وكلها جمللة بامللف األزرق الطيب، 

وطيقان البيت مفتوحة، وأبوابه، وبني يديها أربع جواٍر، فاتنات احلسن بديعات اللباس، وخلفها مجلة من 
ربة إىل األرض، ونزل معها حنو ثالثني العربات فيها جوار يتبعنها وملا قربت من مرتل األمري نزلت عن الع

من اجلواري يرفعن أذياهلا، وألثواا عرى تأخذ كل جارية بعروة، وويرفعن األذيال عن األرض من كل 
جانب، ومشت كذلك متبخترة فلما وصلت إىل األمري قام إليها وسلم عليها وأجلسها إىل جانبه، ودار 

 منه يف قدح وجلست على ركبتيها قدام األمري، وناولته القدح ا جواريها وجاءوا بروايا القمز، فصبت
وعلى هذا . فشرب، مث سقت أخاه وسقاها األمري، وحضر الطعام فأكلت معه وأعطاها كسوة وانصرفت

وأما نساء الباعة والسوقة فرأيتهن، وإحداهن تكون . الترتيب نساء األمراء، وسنذكر نساء امللك فيما بعد
وعلى رأسها البغطاق، .  جترها، وبني يديها الثالث واألربع من اجلواري، يرفعن أذياهلايف العربة واخليل

وهو أقروف مرصع باجلوهر، ويف أعاله ريش الطواويس وتكون طيقان البيت مفتحة، وهي بادية الوجه، 
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يعه من الناس ألن نساء األتراك ال حيتجنب وتأيت إحداهن على هذا الترتيب ومعها عبيدها بالغنم واللنب فتب
بالسلع العطرية، ورمبا كان مع املرأة منهن زوجها فيظنه من يراها بعض خدامها، وال يكون عليه من 

الثياب إال فروة من جلد الغنم، ويف رأسه قلنسوة تناسب ذلك يسموا الكال وجتهزنا من مدينة املاجر 
ال له بش دغ ومعىن بش عندهم نقصد معسكر السلطان، وكان على أربعة أيام من املاجر مبوضع يق

وذه " بفتح الدال املهمل وغني معجم " ومعىن دغ اجلبل، وهو " بكسر الباء وشني معجم " مخسة وهو
اجلبال اخلمسة عني ماء حار يغتسل منها األتراك، ويزعمون أنه من اغتسل منها مل تصبه عاهة مرض، 

ن، فوجدنا احمللة قد خلت فعدنا إىل املوضع الذي وارحتلنا إىل موضع احمللة فوصلناه أول يوم من رمضا
رحلنا منه، ألن احمللة ترتل بالقرب منه فضربت بييت على تلة هنالك، وركزت العلم أمام البيت، وجعلت 

اخليل والعربات وراء ذلك، وأقبلت احمللة، وهم يسموا األرد بضم اهلمزة، فرأينا مدينة عظيمة تسري 
ألسواق، ودخان املطبخ صاعد يف اهلواء وهم يطبخون يف حال رحيلهم، والعربات بأهلها فيها املساجد وا

جترها اخليل م، فإذا بلغوا املرتل أنزلوا البيوت عن العربات، وجعلوها على األرض، وهي خفيفة احململ، 
ا واجتاز بنا خواتني السلطان، كل واحدة بناسها على حدة ومل. وكذلك يصنعون باملساجد واحلوانيت

    اجتازت الرابعة منهن وهي بنت األمري عيسى بك 

وسنذكرها، رأت البيت بأعلى التل والعلم أمامه، وهو عالمة الوارد فبعثت الفتيان واجلواري فسلموا 
علي، وبلغوا سالمها إيل، وهي واقفة تنتظرهم فبعثت إليها هدية مع بعض أصحايب، ومع معرف األمري 

  .رت أن أنزل يف جوارها وانصرفت، وأقبل السلطان فرتل يف حملته على حدةتلكتمور فقبلتها تربكاً وأم

  ذكر السلطان المعظم محمد أوزبك خان

ومعىن خان عندهم ". بضم اهلمز وواو وزاي مسكن وباء موحدة مفتوحة " وامسه حممد أوزبك 
ر ألعداء اهللا أهل قاه. وهذا السلطان عظيم اململكة شديد القوة كبري الشأن رفيع املكان. السلطان

قسطنطينية العظمى، جمتهد يف جهادهم، وبالده متسعة ومدنه عظيمة منها التكفار والقرم واملاجر وأزاق 
وخوارزم وحضرته السرا وهو أحد امللوك السبعة الذين هم كرباء الدنيا وعظماؤها " سوداق " وسرداق 

ة املنصورة الذين ال يزالون ظاهرين على احلق إىل وهم موالنا أمري املؤمنني ظل اهللا يف أرضه، إمام الطائف
قيام الساعة، أيد اهللا أمره وأعز نصره ، وسلطان مصر والشام، وسلطان العراق، والسلطان أوزبك هذا، 

ويكون هذا السلطان إذا سافر . وسلطان بالد تركستان وما وراء النهر، وسلطان اهلند، وسلطان الصني
يكه وأرباب دولته، وتكون كل خاتون من خواتينه على حدة يف حملتها، وإذا يف حملة على حدة، معه ممال

وله يف حمل قعوده وسفره وأموره . أراد أن يكون عنده واحدة منهن، بعث إليها يعلمها بذلك، فتتهيأ له
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ومن عادته أن جيلس يوم اجلمعة بعد الصالة يف قبة تسمى قبة الذهب مزينة بديعة، . ترتيب عجيب بديع
ي من قضبان خشب مكسوة بصفائح الذهب، وسطها يسرير من خشب، مكسوة بصفائح الفضة وه

املذهبة، وقوائمه فضة خالصة، ورؤوسها مرصعة باجلواهر، ويقعد السلطان على السرير، وعلى ميينه 
اخلاتون طيطغلي، وتليها اخلاتون كبك، وعلى يساره اخلاتون بيلون، وتليها اخلاتون أردوجا، ويقف 

ل السرير على اليمني ولد السلطان تني بك، وعن الشمال ولده الثاين جان بك وجتلس بني يديه ابنته أسف
وإذا أتت إحداهن، قام هلا السلطان، وأخذ بيدها حىت تصعد على السرير، وأما طيطغلي، . إيت كجك

 فإذا صعدت على وهي امللكة وأحظاهن عنده، فإنه يستقبلها إىل باب القبة، فيسلم عليها ويأخذ بيدها
  .السرير وجلست، حينئذ جيلس السلطان وهذا كله على أعني الناس دون احتجاب

    

ويأيت بعد ذلك كبار األمراء، فتنصب هلم كراسيهم عن اليمني والشمال وكل إنسان منهم إذا اتى جملس 
إخوته وأقاربه، السلطان، يأيت معه غالم بكرسيه، ويقف بني يدي السلطان أبناء امللوك من بين عمه و

ويقف مقابلتهم عند باب القبة أوالد األمراء الكبار، ويقف خلفهم وجوه العساكر عن ميني وعن مشال، 
مث يدخل الناس للسالم باألمثل فاألمثل ثالثة ثالثة، فيسلمون وينصرفون، فيجلسون على بعد، فإذا كان 

هن، فيتبعها إىل حملتها فإذا دخلت اليها بعد صالة العصر انصرفت امللكة من اخلواتني، مث ينصرف سائر
انصرفت كل واحدة إىل حملتها راكبة عربتها، ومع كل واحدة حنو مخسني جارية، راكبات على اخليل 

وأمام العربات حنو عشرين من قواعد النساء، راكبات على اخليل، فيما بني الفتيان والعربة، وخلف 
 الفتيان حنو مائة من املماليك الكبار، ركباناً ومثلهم مشاة، اجلميع حنو مائة مملوك من الصبيان، وأمام

بأيديهم القضبان، والسيوف مشدودة على أوساطهم وهم بني الفرسان والفتيان، وهكذا ترتيب كل 
وكان نزويل من احمللة يف جوار ولد السلطان جان بك، الذي يقع . خاتون منهن يف انصرافها وجميئها

 من يوم وصويل دخلت إىل السلطان بعد صالة العصر، وقد مجع املشايخ والقضاة ذكره فيما بعد ويف الغد
والفقهاء والشرفاء والفقراء، وقد صنع طعاماً كثرياً، وأفطرنا مبحضره وتكلم السيد الشريف نقيب 

ك الشرفاء ابن عبد احلميد، والقاضي محزة يف شأين باخلري، وأشاروا على السلطان بإكرامي، وهؤالء األترا
ال يعرفون إنزال الوارد وال إجراء النفقة، وإمنا يبعثون له الغنم واخليل للذبح وروايا القمز، وتلك كرامتهم 
وبعد هذا بأيام صليت صالة العصر مع السلطان، فلما أردت االنصراف أمرين بالقعود، وجاءوا بالطعام، 

ويف تلك الليلة أتيت . غنم واخليلمن املشروبات كما يصنع من الدوقي، مث باللحوم املسلوقة من ال
  .السلطان بطبق حلواء، فجعل إصبعه عليه وجعله على فيه، ومل يزد على ذلك
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  ذكر الخواتين وترتيبهن

وكل خاتون منهن تركب يف عربة للبيت، وللبيت الذي تكون فيه قبة من الفضة املموهة بالذهب أو من 
للة بأثواب احلرير املذهب، وخدمي العربة الذي يركب اخلشب املرصع وتكون اخليل اليت جتر عربتها جم

أحد اخليل فىت يدعي القشي، واخلاتون قاعدة يف عربتها، وعن ميينها امرأة من القواعد تسمى أولو خاتون 
" ومعىن ذلك الوزيرة وعن مشاهلا امرأة من القواعد أيضاً تسمى كجك خاتون " بضم اهلمزة والالم " 

معىن ذلك احلاجبة، وبني يديها ست من اجلواري الصغار، يقال هلن البنات، و" بضم الكاف واجليم 
فائقات اجلمال متناهيات الكمال، ومن ورائها اثنتان منهن، تستند إليهن، وعلى رأس اخلاتون البغطاق، 
وهو مثل التاج الصغري مكلل باجلواهر، وألعالها ريش الطواويس، وعليها ثياب حرير مرصعة باجلواهر 

اليت يلبسها الروم وعلى رأس الوزيرة واحلاجبة مقنعة حرير مزركشة احلواشي " امللوطة "  املنوت شبه
بالذهب واجلوهر، وعلى رأس كل واحدة من البنات الكال، وهو شبه األقروف، ويف أعالها دائرة ذهب 

لنخ مرصعة باجلوهر، وريش الطواويس من فوقها وعلى كل واحدة ثوب من احلرير مذهب يسمى ا
ويكون بني يدي اخلاتون عشرة أو مخسة عشر من الفتيان الروميني واهلنديني، وقد لبسوا ثياب احلرير 
املذهب، املرصعة باجلواهر، وبيد كل واحد منهم عمود ذهب أو فضة، أو يكون من عود ملبس ما 

ار والصغار، وثيان وخلف عربة اخلاتون حنو مائة عربة يف كل عربة الثالث و األربع من اجلواري الكب
احلرير، وعلى رؤوسهن الكال وخلف هذه العربات حنو ثالمثائة عربة جترها اجلمال والبقر، وحتمل خزائن 

اخلاتون وأمواهلا وثياا وأثاثها وطعامها ومع كل عربة غالم موكل ا متزوج جبارية من اجلواري اليت 
ي من الغلمان إال من كان له بينهن زوجة وكل ذكرناها فإن العادة عندهن أن ال يدخل بني اجلوار

  .خاتون فهي على هذا الترتيب، ولنذكرهن على االنفراد

     ذكر اخلاتون الكربى 

واخلاتون الكربى هي امللكة أو ولدي السلطان جان بك وتني بك، وسنذكرمها وليست أم ابنته إيت 
 بفتح الطاء املهملة األوىل واسكان الياء "كجك وأمها كانت امللكة قبل هذه واسم هذه اخلاتون طيطغلي 

، وهي أحظى نساء هذا "آخر احلروف وضم الطاء الثانية وسكان الغني املعجمة وكسر الالم وياء مد 
السلطان عنده وعندها يبيت أكثر لياليه ويعظمها الناس بسبب تعظيمه هلا، وإال فهي أخبل اخلواتني، 

 هذه امللكة، أن السلطان حيبها للخاصية اليت فيها، وهي أنه جيدها وحدثين من أعتمده من العارفني بأخبار
وذكر يل غريه أا من ساللة املرأة اليت يذكر ان امللك زال عن سليمان عليه السالم . كل ليلة كأا بكر

وان رحم هذه . بسببها وملا عاد إليه ملكه أمر أن توضع بصحراء ال عمارة فيها فوضعت بصحراء قفجق
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ومل أر بصحراء قفجق وال غريها . ون شبه احللقة خلقة وكذلك كل من هو من نسل املرأة املذكورةاخلات
من أخرب أنه رأى امرأة على هذه الصورة وال مسع ا إال هذه اخلاتون اللهم إال أن بعض أهل الصني 

 حقيقة، ويف غد أخربين أن بالصني صنفاً من نسائها على هذه الصورة وال يقع بيدي ذلك، وال عرفت له
اجتماعي بالسلطان دخلت إىل هذه اخلاتون، وهي قاعدة فيما بني عشر من النساء القواعد كأن 

خدميات هلا، وبني يديها حنو مخسني جارية صغاراً يسمون البنات، وبني أيديهن طيافري الذهب والفضة 
.  منه، وهي تنقيه، فسلمنا عليهامملوءة حبب امللوك وهن ينقينه، وبني يدي اخلاتون صينية ذهب مملوءة

وكان يف مجلة أصحايب قارئ يقرأ القرآن على طبقة املصريني بطريقة حسنة وصوت طيب، فقرأ، مث 
أمرت أن يؤتى بالقمز، فأيت به يف أقداح خشب لطاف خفاف فأخذت القدح بيدها وناولتين إياه وتلك 

ن مل ميكين اال قبوله وذقته وال خري فيه، ودفعته اية الكرامة عندهم، ومل أكن شربت القمز، قبلها ولك
ألحد أصحايب وسألتين عن كثري من حال سفرنا، فأجبناها مث انصرفنا عنها وكان ابتداؤنا ا ألجل 

  .عظمتها عند امللك

ومعناها " بفتح الكاف األوىل وكسر الباء املوحدة " ذكر اخلاتون اليت تلي امللكة وامسها كبك خاتون 
وامسه بنون وغني معجمة وطاء مهملة مفتوحات وياء مسكنة " ة النخالة وهي بنت األمري نغطي بالتركي

دخلنا على هذه اخلاتون . ، وأبوها حي مبتلى بعلة النقرس، وقد رأيته يف غد دخولنا على امللكة"
و عشرين من فوجدناها على مرتبة تقرأ يف املصحف الكرمي، وبني يديها حنو عشر من النساء القواعد، وحن

البنات يطرزن ثياباً، فسلمنا عليها، وأحسنت يف السالم والكالم وقرأ قارئنا فاستحسنته، وأمرت بالقمز 
  .فأحضر وناولتين القدح بيدها كمثل ما فعلته امللكة وانصرفنا عنها

 مد بياء موحدة وآخر احلروف كالمها مفتوح والم مضموم وواو" ذكر اخلاتون الثالثة وامسها بيلون 
وهي بنت ملك القسطنطينية العظمى السلطان تكفور ودخلنا على هذه اخلاتون، وهي قاعدة " ونون 

على سرير مرصع، قوائمه فضة وبني يديها حنو مائة جارية روميات وتركيات ونوبيات، منهن قائمات 
قدمنا وبعد وقاعدات، والفتيان على رأسها، واحلجاب بني يديها من رجال الروم فسألت عن حالنا وم

أوطاننا، وبكت ومسحت وجهها مبنديل كان بني يديها، رقة منها وشفقة وأمرت بالطعام فأحضر وأكلنا 
ال تنقطعوا عنا، وترددوا إلينا وطالبونا حبوائجكم : وملا أردنا االنصراف قالت. بني يديها، وهي تنظر إلينا

ن وغنم ودراهم وكسوة جيدة وثالثة من وأظهرت مكارم األخالق وبعثت يف أثرنا بطعام وخبز كثري ومس
  .جياد اخليل وعشرة من سائرها ومع هذه اخلاتون كان سفري إىل القسطنطينية العظمى، كما نذكره بعد

وأردو " بضم اهلمزة واسكان الراء وضم الدال املهمل وجيم وألف " ذكر اخلاتون الرابعة وامسها أردجا 
بضم اهلمز " يف احمللة، وهي بنت األمري الكبري عيسى بك أمري األلوس بلسام احمللة ومسيت بذلك لوالدا 
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ومعناه أمري األمراء وأدركته حياً، وهو متزوج ببنت السلطان إيت كجك وهذه اخلاتون من " والالم 
أفضل اخلواتني وألطفهن مشائل وأشفقهن وهي اليت بعثت إيل ملا رأت بييت على التل عند جواز احمللة كما 

ه، ودخلنا عليها، فرأينا من حسن خلقها وكرم نفسها، ما ال مزيد عليه، وأمرت بالطعام فأكلنا بني قدمنا
يديها، ودعت بالقمز فشرب أصحابنا وسألت عن حالنا فأجبناها ودخلنا أيضاً اىل أختها زوجة األمري 

  .علي بن أرزق

  ذكر بنت السلطان المعظم أوزبك

    

ومعىن " هلمزة وياء مد وتاء مثناة وكجك بضم الكاف وضم اجليم بكسر ا" وامسها إيت كجك وإيت 
امسها الكلب الصغري، فإن إيت هو الكلب وكجك هو الصغري، ةقد قدمنا ان الترك يسمون بالفأل، كما 

تفعل العرب، وتوجهنا إىل هذه اخلاتون بنت امللك، وهي يف حملة منفردة على حنو ستة أميال من حملة 
ضار الفقهاء والقضاة والسيد الشريف ابن عبد احلميد ومجاعة من الطلبة واملشايخ والدها فأمرت بإح

والفقهاء وحضر زوجها األمري عيسى الذي بنته زوجة السلطان فقعد معها على فراش واحد وهو معتل 
بالنقرس، فال يستطيع التصرف على قدميه، وال ركوب الفرس، وإمنا يركب العربة، وإذا أراد الدخول 

 السلطان أنزله خدامه وأدخلوه إىل الس حمموالً، وعلى هذه الصورة رأيت أيضاً األمري نغطي، وهو على
أبو اخلاتون الثانية وهذه العلة فاشية يف هؤالء األتراك ورأينا من هذه اخلاتون بنت السلطان من املكارم 

  . خرياًوحسن األخالق ما مل نره من سواها وأجزلت اإلحسان وأفضلت جزاها اهللا

  ذكر ولدي السلطان

بتاء معلوة " ومها شقيقان، وأمهما مجيعاً امللكة طيطغلي اليت قدمنا ذكرها، واألكرب منهما امسه تني بك 
فكأن امسه أمري اجلسد، واسم . ، وبك معناه األمري، وتني معناه اجلسد"مكسورة وياء مد ونون مفتوح 

معىن جان الروح، فكأنه يسمى أمري الروح، وكل واحد ، و"بفتح اجليم وكسر النون " أخيه جان بك 
وكانت له . وعهد له أبوه بامللك. منهما له حملة على حدة، وكان تني بك من أمجل خلق اهللا صورة

. احلظوة والتشريف عنده، ومل يرد اهللا ذلك، فإنه ملا مات أبوه ويل يسرياً، مث قتل ألمور قبيحة جرت له

وكان السيد الشريف ابن عبد احلميد هو الذي توىل تربية . ري منه وأفضلوويل أخوه جان بك، وهو خ
وأشار علي هو والقاضي محزة واإلمام بدر الدين القوامي واإلمام املقري حسام الدين البخاري . جان بك

  .وسواهم حني قدومي أن يكون نزويل مبحلة جان بك املذكور لفضله، ففعلت ذلك
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  ذكر سفري إلى مدينة بلغار

وكنت مسعت مبدينة بلغار فأردت التوجه إليها ألرى ما ذكر عنها من انتهاء قصر الليل ا وقصر النهار 
فطلبت منه من يوصلين إليها . وكان بينها وبني حملة السلطان مسرية عشر. أيضاً، يف عكس ذلك الفصل

وأذن بالعشاء . رب، أفطرناووصلتها يف رمضان، فلما صلينا املغ. فبعث معي من أوصلين اليها وردين إليه
وكذلك يقصر النهار . وطلع الفجر إثر ذلك. يف أثناء إفطارنا، فصليناها وصلينا التراويح والشفع والوتر

  .وأقمت ا ثالثاً. ا يف فصل قصره أيضاً

  ذكر أرض الظلمة

    

مث أضربت عن . اًوكنت أردت الدخول إىل أرض الظلمة، والدخول إليها من بلغار، وبينهما أربعون يوم
فإن . والسفر إليها ال يكون إال يف عجالت صغار جترها كالب كبار. ذلك لعظم املؤونة فيه وقلة اجلدوى

والكالب هلا األظفار، فتثبت أقدامها . تلك املفازة فيها اجلليد، فال يثبت قدم اآلدمي وال حافر الدابة فيها
 الذين يكون ألحدهم مائة عجلة أو حنوها، موقرة بطعامه وال يدخلها إال األقوياء من التجار. يف اجلليد

والدليل بتلك األرض هو الكلب الذي قد سار . فإا ال شجر فيها وال حجر وال مدر. وشرابه وحطبه
فيها مراراً كثرية، وتنتهي قيمته إىل ألف دينار وحنوها، وتربط العربة إىل عنقه، ويقرن معه ثالثة من 

وهذا الكلب ال يضربه . فإذا وقف وقفت. قدم، تتبعه سائر الكالب بالعرباتويكون هو امل. الكالب
صاحبه وال ينهره، وإذا حضر الطعام أطعم الكالب أوالً قبل بين آدم، وإال غضب الكلب وفر وترك 

فإذا كملت للمسافرين ذه الفالة أربعون مرحلة، نزلوا عند الظلمة، وترك كل واحد . صاحبه للتلف
فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم، . اء به من املتاع هنالك، وعادوا إىل مرتهلم املعتادمنهم ما ج

فيجدون بإزائه من السمور والسنجاب والقاقم، فإن أرضى صاحب املتاع ما وجده إزاء متاعه أخذه، 
وهكذا بيعهم . اروإن مل يرضه تركه، فيزيدونه، ورمبا رفعوا متاعهم، أعين أهل الظلمة، وتركوا متاع التج

وال يرون . وال يعلم الذين يتوجهون إىل هنالك من يبايعهم ويشاريهم، أمن اجلن هو أم اإلنس. وشراؤهم
وتساوي الفروة منه ببالد اهلند ألف دينار، وصرفها من ذهبنا . والقاقم هو أحسن أنواع الفراء. أحداً

 طول الشرب، وذنبه طويل يتركونه يف وهي شديدة البياض، من جلد حيوان صغري يف. مائتان ومخسون
ومن خاصية هذه . تساوي الفروة منه أربعمائة دينار فما دوا. والسمور دون ذلك. الفروة على حاله

. وأمراء الصني وكبارها جيعلون منه اجللد الواحد متصالُ بفروام عند العنق. اجللود أنه ال يدخلها القمل
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ت من مدينة بلغار مع األمري الذي بعثه السلطان يف صحبيت، فوجدت وعد. وكذلك جتار فارس والعراقني
وحضرت معه . حملة السلطان على املوضع املعروف ببش دغ، وذلك يف الثامن والعشرين من رمضان

  .صالة العيد، وصادف يوم العيد يوم اجلمعة

  ذكر ترتيبهم في العيد

ظيمة، وركبت كل خاتون عربتها ومعها وملا كان صباح يوم العيد ركب السلطان يف عساكره الع
عساكرها، وركبت بنت السلطان والتاج على رأسها، إذ هي امللكة على احلقيقة، ورثت امللك من أمها، 

وكان قد قدم حلضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين . وركب أوالد السلطان، كل واحد يف عسكره
ا وركب القاضي محزة واإلمام بدر الدين القوامي فركبو. السايلي، ومعه مجاعة من الفقهاء واملشايخ

وكان ركوب هؤالء الفقهاء مع تني بك ويل عهد السلطان، ومعهم األطبال . والشريف ابن عبد احلميد
وركب السلطان، وانتهى إىل برج . فصلى م القاضي شهاب الدين وخطب أحسن خطبة. واألعالم

ينه، ونصب برج ثان دونه، فجلس فيه ويل عهده خشب يسمى عندهم الكشك، فجلس فيه ومعه خوات
ونصبت . ونصب برجان دوما عن ميينه ومشاله، فيهما أبناء السلطان وأقاربه. وابنته صاحبة التاج

الكراسي لألمراء وأبناء امللوك، وتسمى الصندليات، عن ميني الربج ومشاله، فجلس كل واحد على 
طومان طبلة خمتصة به، وأمري طومان عندهم هو الذي يركب مث نصبت طبالت للرمي، لكل أمري . كرسيه

فكان احلاضرون من أمراء طومان سبعة عشر، يقودون مائة وسبعون ألفاً، وعسكره . له عشرة آالف
فكانوا على ذلك . ونصب لكل أمري شبه منرب فقعد عليه، وأصحابه يلعبون بني يديه. أكثر من ذلك

كل أمري خلعة، وعندما يلبسها يأيت إىل أسفل برج السلطان فيخدم، مث أيت باخللع، فخلعت على . ساعة
وخدمته أن ميس األرض بركبته اليمىن، وميد رجله حتتها، واألخرى قائمة، مث يؤتى بفرس مسرح ملجم، 

ويفعل هذا . وهنالك يرتبه ويقف مع عسكره. فريفع حافره، ويقبل فيه األمري، ويقوده بنفسه إىل كرسيه
  . أمري منهمالفعل مع كل

    

مث يرتل السلطان على الربج ويركب الفرس، وعن ميينه ابنه ويل العهد، وتليه بنته امللكة إيت كجك، 
وعن يساره ابنه الثاين، وبني يديه اخلواتني األربع يف عربات مكسوة بأثواب احلرير املذهب، واخليل اليت 

ار والصغار وأبناء امللوك والوزراء واحلجاب وأرباب ويرتل مجيع األمراء الكب. جترها جمللة باحلرير املذهب
هو " بكسر الواو " الدولة، فيمشون بني يدي السلطان على أقدامهم، إىل أن يصل الوطاق، والوطاق 

عظيمة، والباركة عندهم بيت عظيم له أربعة أعمدة من " باركاه " وقد نصبت هنالك باركة . إفراج
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هة بالذهب، ويف أعلى كل عمود جامور من الفضة املذهبة له بريق اخلشب مكسوة بصفائح الفضة املمو
ويوضع عن ميينها ويسارها سقائف من القطن . وشعاع، وتظهر هذه الباركة على البعد كأا ثنية

والكتان، ويفرش ذلك كله بفرش احلرير، وينصب يف وسط الباركة السرير األعظم، وهم يسمونه 
اده مكسوة بصفائح فضة مذهبة، وقوائمه من الفضة اخلالصة التخت، وهو من خشب مرصع، وأعو

املموهة، وفوقه فرش عظيم ويف وسط هذا السرير األعظم مرتبة جيلس السلطان واخلاتون الكربى، وعن 
ميينه مرتبة جلست ا ابنته إيت كجك ومعها اخلاتون أردوجا، وعن يساره مرتبة جلست ا اخلاتون 

، ونصب عن ميني السرير كرسي قعد عليه تني بك ولد السلطان، ونصب عن بيلون ومعها اخلاتون كبك
مشاله كرسي قعد عليه جان بك ولده الثاين، ونصبت كراسي عن اليمني والشمال جلس فوقها أبناء 

مث أيت بالطعام على موائد . امللوك الكبار، مث األمراء الصغار، مثل أمراء هزارة، وهم الذين يقودون ألفاً
وطعامهم حلوم اخليل والغنم مسلوقة، . والفضة، وكل مائدة حيملها أربعة رجال وأكثر من ذلكالذهب 

وتوضع بني يدي كل أمري مائدة، ويأيت الباروجي، وهو مقطع اللحم، وعليه ثياب حرير، وقد ربط عليها 
ائدة قعد فإذا قدمت امل. ويكون لكل أمري باروجي. فوطة حرير، ويف حزامه مجلة سكاكني يف أغمادها

ويؤتى بصفحة صغرية من الذهب أو الفضة فيها ملح حملول باملاء، فيقطع الربوجي اللحم . بني يدي أمريه
. قطعاً صغاراً وهلم يف ذلك صنعة يف قطع اللحم خمتلطاً بالعظم، فإم ال يأكلون منه إال ما أختلط بالعظم

وهم حنفية املذهب، حيللون شرب . العسلمث يؤتى بأواين الذهب والفضة للشرب، وأكثر شرم نبيذ 
فإذا أراد السلطان أن يشرب، أخذت ابنته القدح بيدها، وخدمت برجلها، مث ناولته القدح . النبيذ

مث تناول لسائر اخلواتني على ترتيبهن، . مث تأخذ قدحاً آخر فتناوله للخاتون الكربى، فتشرب منه. فشرب
مث يقوم الولد الثاين . مث اخلواتني مث أخته، وخيدم مجيعهن. ياه فيشربمث ويل العهد القدح، وخيدم ويناوله إ
مث يقوم األمراء الكبار، فيسقي كل واحد منهم ويل العهد وخيدم . فيأخذ القدح ويسقي أخاه وخيدم له

وكانت قد نصبت قبة كبرية أيضاً إزاء املسجد . له، مث يقوم أبناء امللوك، ويغنون أثناء ذلك باملوالية
لقاضي واخلطيب والشريف وسائر الفقهاء واملشايخ وأنا معهم، فأوتينا مبوائد الذهب والفضة حيمل كل ل

وال يتصرف يف ذلك اليوم بني يدي السلطان إال الكبار، فيأمرهم برفع ما . واحدة أربعة من كبار األتراك
ن األكل يف موائد الفضة فكان من الفقهاء من أكل، ومنهم من تورع ع. أراد من املوائد إىل من أراد

فأمر السلطان بتفريقها . ورأيت مد البصر عن اليمني والشمال من العربات عليها روايا القمز. والذهب
مث أتينا املسجد تنتظر صالة اجلمعة، فأبطأ . فأتوا إيل بعربة منها، فأعطيتها جلرياين من األتراك. على الناس

فلما كان بعد . إنه ال يترك اجلمعة: لسكر قد غلب عليه، ومن قائلألن ا. إنه ال يأيت: فمن قائل. السلطان
متكن الوقت أتى وهو يتمايل، فسلم على السيد الشريف، وتبسم له، وكان خياطبه بآطا، وهو األب 
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وانصرف السلطان إىل الباركة، فبقى على . مث صلينا اجلمعة، وانصرف الناس إىل منازهلم. بلسان التركية
  .مث انصرف الناس أمجعون وبقي مع امللك تلك الليلة خواتينه وبنته.  العصرحاله إىل صالة

    

مث كان رحيلنا مع السلطان واحمللة ملا انقضى العيد، فوصال إىل املدينة احلاج ترخان، ومعىن ترخان عندهم 
، واملنسوب "ن وهو بفتح املثناة وسكون الراء وبفتح اخلاء املعجم وآخره نو" املوضع احملرر من املغارم، 

فصار قرية . هو حاج من الصاحلني تركي نزل مبوضعها، وحرر له السلطان ذلك املوضع. إليه هذه املدينة
. وهي من أحسن املدن عظيمة األسواق مبنية على ر أتل، وهو من أار الدنيا الكبار. عظمت ومتدنت

املياه املتصلة به، مث يأمر أهل تلك البالد وهنالك يقيم السلطان حىت يشتد الربد وجيمد هذا النهر وجتمد 
والتنب هنالك ال تأكله الدواب . فيأتون باآلالف من أمحال التنب، فيجعلوا على اجلليد املنعقد فوق النهر

ويسافرون بالعربات فوق . ألنه يضرها، وكذلك ببالد اهلند، وإمنا أكلها احلشيش األخضر خلصب البالد
صلة به ثالث مراحل، ورمبا جازت القوافل فوقه مع آخر فصل الشتاء، فيغرقون هذا النهر واملياه املت

وملا وصلنا مدينة احلاج ترخان رغبت اخلاتون بيلون ابنة ملك الروم من السلطان أن يأذن هلا . ويهلكون
ملشاهدة ورغبت منه أن يأذن يل يف التوجه صحبتها . يف زيارة أبيها لتضع محلها عنده وتعود إليه، فأذن هلا

إمنا أدخلها يف حرمتك وجوارك، فال أخاف : فالطفته وقلت له. القسطنطينية العظمى فمنعين خوفاً علي
وأعطتين كل خاتون . ووصلين بألف ومخسمائة دينار وخلعة وأفراس كثرية. فأذن يل وودعناه. من أحد

وأعطت ابنته أكثر . ومة، واحدا ص"بفتح الصاد املهمل " منهن سبائك الفضة، وهم يسموا بصوم 
  .منهن، وكستين وأركبتين واجتمع يل من اخليل والثياب وفروات السنجاب والسمور مجلة

  ذكر سفري إلى القسطنطينية

وسافرنا يف العاشر من شوال يف صحبة اخلاتون بيلون وحتت حرمتها، ورحل السلطان يف تشييعها مرحلة، 
اخلواتني يف صحبتها مرحلة ثانية مث رجعن، وسافر صحبتها ورجع هو وامللكة وويل عهده، وسافر سائر 

وكان عسكر اخلاتون حنو مخسمائة فارس، منهم خدامها من . األمري بيدره يف مخسة آالف من عسكره
. وكان معها من اجلواري حنو مائتني، وأكثرهن روميات. املماليك والروم حنو مائتني، والباقون من الترك

حنو أربعمائة عربة، وحنو ألفي فرس جلرها وللركوب، وحنو ثلثمائة من البقر، وكان هلا من العربات 
وقائدهم األكرب . وكان معها من الفتيان الروميني عشرة، ومن اهلنديني مثلهم. ومائتني من اجلمال جلرها

يسمى بسنبل اهلندي، وقائد الروميني ويسمى مبيخائيل، ويقول له األتراك لؤلؤ، وهو من الشجعان 
  .وتركت أكثر جواريها وأثقاهلا مبحلة السلطان إذ كانت قد توجهت برسم الزيارة ووضع احلمل. لكبارا
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مدينة متوسطة حسنة العمارة كثري " بضم اهلمزة وفتح الكاف األوىل " وهي . وتوجهنا إىل مدينة أكك
يوم من هذه املدينة وبينهما وبني السرا حضرة السلطان مسرية عشر؛ وعلى مسرية . اخلريات شديد الربد

. جبال الروس، وهم نصارى شقر الشعور زرق العيون قباح الصور أهل غدر، وعندهم معادن الفضة

ومن بالدهم يؤتى بالصوم، وهي سبائك الفضة اليت يباع ويشتري يف هذه البالد، ووزن الصومة منها 
  .مخس أوقي

    

بط امسها بضم السني املهمل وسكون الراء وض" مث وصلنا بعد عشر من هذه املدينة إىل مدينة سردق 
وهي من مدن دشت قفجق على ساحل البحر، ومرساها من أعظم ". وفتح الدال املهمل وآخره قاف 

وطائفة من الروم حتت ذمتهم، وهم أهل . ويرتهلا الترك. املراسي وأحسنها، وخبارجها البساتني واملياه
فخرب معظمها بسبب فتنة وقعت بني الروم . ينة كبريةوكانت هذه املد. وأكثر بيوا خشب. الصنائع
فانتصر للترك أصحام، وقتلوا الروم شر قتلة، ونفوا أكثرهم، وبقي . وكانت الغلبة للروم. والترك

وكانت الضيافة حتمل إىل اخلاتون يف كل مرتل من تلك البالد من اخليل . بعضهم حتت الذمة إىل اآلن
وكل أمري . والسفر يف هذه البالد مضحي ومعشي. مز وألبان البقر والغنموالغنم والبقر والدوقي والق

بتلك البالد يصحب اخلاتون بعساكره إىل آخر حد بالده، تعظيماً هلا، ال خوفاً عليها، ألن تلك البالد 
م مث وصلنا إىل البلدة املعروفة باسم بابا سلطوق، وبابا عندهم مبعناه عند الرببر سواء، إال أ. آمنة

، ويذكرون "بفتح السني املهمل واسكان الالم وضم الطاء املهمل وآخره قاف " يفخمون الباء وسلطوق 
وهذه البالد آخر بالد األتراك، بينها . أن سلطوق هذا كان مكاشفاً، لكن يذكر عنه أشياء ينكرها الشرع

ة أيام ال ماء ا يتزود هلا املاء، وبني أول عمالة الروم مثانية عشر يوماً يف برية غري معمورة، منها مثاني
. وحيمل يف الروايا والقرب على العربات، وكان دخولنا إليها يف أيام الربد، فلم حنتج إىل كثري من املاء

وأخذنا من هذه . واألتراك يرفعون األلبان يف القرب، وخيلطوا بالدوقي املطبوخ ويشربوا فال يعطشون
وكنت أسلم .  واحتجت إىل زيادة أفراس، فأتيت اخلاتون، فأعلمتها بذلكالبلدة يف االستعداد للربية،

. فكنت أترك اخليل ألذحبها. عليها صباحاً ومساء ومىت أتتها ضيافة تبعث إيل بالفرسني والثالثة وبالغنم

وأمرت . وكان من معي من الغلمان، واخلدم يأكلون مع أصحابنا األتراك، فاجتمع يل حنو مخسني فرساً
: وقالت. اخلاتون خبمسة عشر فرساً، وأمرت وكيلها ساروجة الرومي أن خيتارها مساناً من خيل املطبخيل 

فكان سرينا من يوم فارقنا . ودخلنا الربية يف منتصف ذي القعدة. ال ختف، فإن احتجت إىل غريها زدناك
ية مثانية عشر يوماً مضحى ورحلنا من هذه الرب. السلطان إىل أول الربية تسعة عشر يوماً وإقامتنا مخسة

  .ومعشى، وما رأينا إال خرياً واحلمد هللا
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وضبط امسه بفتح امليم وسكون اهلاء وضم " مث وصلنا بعد ذلك إىل حصن مهتويل، وهو أول عمالة الروم 
وكانت الروم قد مسعت بقدوم هذه اخلاتون على بالدها، " التاء املعلوة وواو مد والم مكسور وياء 

وجاءت اخلواتني .  هذا احلصن فاستقبلنا كفايل نقوله الرومي، يف عسكر عظيم وضيافة عظيمةفوصلنا إىل
وبني مهتويل والقسطنطينية مسرية اثنني وعشرين يوماً، منها . والدايات من دار أبيها ملك القسطنطينية

 باخليل والبغال، وال يسافر من هذا احلصن إال. ستة عشر يوماً إىل اخلليج، وستة منه إىل القسطنطينية
وجاء كفايل املذكور ببغال كثرية، وبعثت إيل اخلاتون بستة . وتترك العربات به، ألجل الوعر واجلبال

. منها، وأوصت أمري ذلك احلصن مبن تركته من أصحايب وغلماين مع العربات واألثقال، فأمر هلم بدار

ها، وتركت مسجدها ذا احلصن، وارتفع ورجع األمري بيدرة بعساكره، مل يسافر مع اخلاتون إال ناس
وكان يؤتى إليها باخلمور يف الضيافة فتشرا وباخلنازير، وأخربين بعض خواصها أا . حكم األذان

وتغريت البواطن لدخولنا يف بالد . ومل يبق معها من يصلي إال بعض األتراك كان يصلي معنا. أكلتها
ولقد ضرب مرة بعض مماليكه ملا ضحك من . بإكراميالكفر، ولكن اخلاتون أوصت األمري كفايل 

اصطقيلي، ومل : مث وصلنا حصن مسلمة بن عبد امللك، وهم بسفح جبل على ر زخار، يقال له. صالتنا
مث سرنا يومني، ووصلنا إىل اخلليج، وعلى ساحله قرية . يبق من هذا احلصن إال آثاره، وخبارجه قرية كبرية

ومشينا أربعة أميال يف . فأقمنا حىت كان اجلزر، وخضناه، وعرضه حنو ميلنيكبرية فوجدنا فيه املد، 
رمال، ووصلنا اخلليج الثاين، فخضناه، وعرضه حنو ثالثة أميال، مث مشينا حنو ميلني يف حجارة ورمل، 

 اثنا فعرض اخلليج كله مائيه ويابسه. ووصلنا اخلليج الثالث، وقد ابتدأ املد، فتبعنا فيه، وعرضه ميل واحد
  .عشر ميالً، وتصري ماء كلها يف أيام املطر، فال ختاض إال يف القوارب

    

، "وامسها بفاء مفتوحة ونون وياء مد وكاف مفتوح " وعلى ساحل هذا اخلليج الثالث مدينة الفنيكة 
ا وهي صغرية، لكنها حسنة مانعة، وكنائسها وديارها حسان، واألار خترقها والبساتني حتفها، ويدخر 

واخلاتون يف قصر . وأقمنا ذه املدينة ثالثاً. العنب واإلجاص والتفاح والسفرجل من السنة إىل األخرى
ألبيها هنالك، مث قدم أخوها شقيقها امسه كفايل قراس يف مخسة آالف فارس شاكي السالح، وملا أرادوا 

جعل على رأسه مظلالً مكلالً لقاء اخلاتون ركب أخوها املذكور فرساً أشهب، ولبس ثياباً بيضاء، و
باجلواهر، وجعل عن ميينه مخسة من أبناء امللوك، وعن يساره مثلهم، البسني البياض أيضاً، وعليهم 
مظلالت مزركشة بالذهب، وجعل بني يديه مائة من املشائني ومائة فارس، قد أسبغوا الدروع على 

، عليه شكة فارس من البيضة اوهرة أنفسهم وخيلهم، وكل واحد منهم يقود فرساً مسرجاً مدرعاً
وأكثر تلك الرماح مكسوة . والدروع والتركش والقوس والسيف، وبيده رمح يف طرف رأسه راية
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وقسم فرسانه على أفواج، كل . وتلك اخليل املقودة هي مراكب ابن السلطان. بصفائح الذهب والفضة
لفرسان شاكني يف السالح، وكل واحد منهم يقود فوج فيه مائتا فارس، هلم أمري قد قدم أمامه عشر من ا

فرساً، وخلفه عشرة من العالمات ملونة بأيدي عشرة من الفرسان، وعشرة أطبال يتقلدها عشرة من 
وركبت اخلاتون يف مماليكها . الفرسان، ومعهم ستة يضربون األبواق واألنفار والصرنايات، وهي الغيطات

و مخسمائة، عليهم ثياب احلرير املزركشة بالذهب املرصعة، وعلى وجواريها وفتياا وخدامها، وهم حن
النسيج، مرصعة باجلوهر، وعلى رأسها تاج مرصع، وفرسها : النخ، ويقال هلا أيضاً: اخلاتون حلة يقال هلا

وعظم السرج . جملل حرير مزركش بالذهب، ويف يده ورجليه خالخل الذهب، ويف عنقه قالئد مرصعة
وترجل هلا . وكان التقاؤمها يف بسيط من األرض على حنو ميل من البلد. ل جوهراًمكسو ذهباً، مكل

وترجل األمراء وأوالد امللوك، وقبلوا مجيعاً . أخوها ألنه أصغر سناً منها، وقبل ركاا، وقبلت رأسه
ت اآلن ويف غد ذلك اليوم وصلنا إىل مدينة كبرية على ساحل البحر، ال نثب. ركاا، وانصرفت مع أخيها

ووصل أخو اخلاتون ويل العهد يف ترتيب عظيم وعسكر ضخم . امسها، ذات أار وأشجار، نزلنا خبارجها
من عشرة آالف مدرع، وعلى رأسه تاج، وعن ميينه حنو عشرين من أبناء امللوك، وعن يساره مثلهم، 

القت معه أخته يف مثل وت. وقد رتب فرسانه على ترتيب أخيه سواء، إال أن احلفل أعظم، واجلمع أكثر
فال أعلم كيفية سالمها، ونزلنا على عشرة أميال . وأيت خبباء حرير فدخال فيه. زيها األول، وترجال مجيعاً

فلما كان بالغد خرج أهلها من رجال من رجال ونساء وصبيان، ركباناً ومشاة يف . من القسطنطينية
بوا ق واالنفار، وركبت العساكر، وخرج أحسن زي وأمجل لباس، وضربت عند الصبح األطبال واال

السلطان وزوجته أم هذه اخلاتون وأرباب الدولة واخلواص، وعلى رأس امللك رواق حيمله مجلة من 
الفرسان، ورجال بأيديهم عصي طوال، يف أعلى كل عصا شبه كرة من جلد يرفعون ا الرواق، ويف 

ا أقبل السلطان اختلطت العساكر وكثر العجاج، ومل ومل. وسط الرواق مثل القبة يرفعها الفرسان بالعصي
وذكر يل أا ملا قربت . أقدر على الدخول فيما بينهم، فلزمت أثقال اخلاتون وأصحاا، خوفاً على نفسي

وفعل كبار أصحاا مثل فعلها . من أبويها ترجلت وقبلت األرض بني أيديهما، مث قبلت حافري فرسيهما
ند الزوال أو بعده إىل القسطنطينية العظمى، وقد ضربوا نواقيسهم حىت ارجتت وكان دخولنا ع. يف ذلك

وملا وصلنا الباب األول من أبواب قصر امللك وجدنا به مائة رجل، معهم قائد . اآلفاق الختالط أصواا
م فقال هل. ومنعونا من الدخول. سراكنوا سراكنوا، ومعناه املسلمون: ومسعتهم يقولون. هلم فوق دكانه

فأقمنا بالباب، وذهب بعض أصحاب . ال يدخلون إال بإذن: فقالوا. إم من جهتنا: أصحاب اخلاتون
وعني لنا داراً . اخلاتون، فبعث من أعلمها بذلك، وهي بني يدي والدها، فذكرت له شأننا فأمر بدخولنا

 ونودي بذلك يف مبقربة من دار اخلاتون، وكتب لنا أمراً بأن ال نعترض حيث نذهب من املدينة،
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وأقمنا بالدار ثالثاً، فبعث إلينا الضيافة من الدقيق واخلبز والغنم والدجاج والسمن والفاكهة .األسواق
  .ويف اليوم الرابع دخلنا على السلطان. واحلوت والدراهم والفرش

  ذكر سلطان القسطنطينية

    

وأبوه . ابن السلطان جرجيس" بفتح التاء املثناة وسكون الكاف وضم الفاء وواو وراء " وامسه تكفور 
السلطان جرجيس بقيد احلياة، لكنه تزهد وترهب وانقطع للعبادة يف الكنائس، وترك امللك لولده 

بل اهلندي، فأخذ بيدي ويف اليوم الرابع من وصولنا إىل القسطنطينية بعثت إيل اخلاتون الفىت سن. وسنذكره
وأدخلين إىل القصر، فجزنا أربعة أبواب، يف كل باب سقائف ا رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة 

فلما وصلنا إىل الباب اخلامس تركين الفىت سنبل ودخل، مث أتى ومعه أربعة من الفتيان الروميني، . مفروشة
 عادة هلم، ال بد من تفتيش كل من يدخل على تلك: ففتشوين لئال يكون معي سكني، وقال يل القائد

مث ملا فتشوين قام املوكل بالباب، . امللك من خاص أو عام، غريب أو بلدي، وكذلك الفعل بأرض اهلند
فأخذ بيدي وفتح الباب وأحاط يب أربعة من الرجال أمسك اثنان بكمي، واثنان من ورائي فدخلوا يب إىل 

د نقش فيها صور املخلوقات من احليوانات واجلماد، ويف وسطه ساقيه مشور كبري، حيطانه بالفسيفساء ق
ماء، ومن جهتها األشجار والناس واقفون مييناً ويساراً سكوتاً ال يتكلم أحد منهم، ويف وسط املشور 

أسلمين أولئك األربعة إليهم فأمسكوا بثيايب كما فعل اآلخرون، وأشار إليهم رجل . ثالثة رجال وقوف
ال ختف، فهكذا عادم أن يفعلوا بالوارد، وأنا : ، وكان أحدهم يهودياً فقال يل بالعريبفتقدموا يب

مث وصلت إىل قبة عظيمة، .قل السالم عليكم: فقال. فسألته كيف أسلم. الترمجاين، وأصلي من بالد الشام
ا، وعن ميينه ستة والسلطان على سريره، وزوجته أم هذا اخلاتون بني يديه، وأسفل السرير اخلاتون وإخو

فأشار إيل قبل السالم والوصول إليه باجللوس هنيهة، ليسكن . رجال، وعن يساره اربعة، وكلهم بالسالح
وسألين عن بيت . روعي، ففعلت ذلك، مث وصلت إليه فسلمت عليه، وأشار إىل أن أجلس فلم أفعل

ت حلم، وعن مدينة اخلليل عليه املقدس، وعن الصخرة املقدسة، وعن القمامة، وعن مهد عيسى، وعن بي
. السالم، مث عن دمشق ومصر والعراق وبالد الروم، فأجبته عن ذلك كله، واليهودي يترجم بيين وبينه

مث خلع علي خلعة، وأمر يل بفرس مسرج . أكرموا هذا الرجل وأمنوه: فأعجبه كالمي وقال ألوالده
وطلبت منه أن يعني من يركب معي . مة األمانملجم، ومظلة من اليت جيعلها امللك فوق رأسه، وهي عال

ومن العوائد . فعني يل ذلك. باملدينة يف كل يوم، حىت أشاهد عجائبها وغرائبها، وأذكرها يف بالدي
عندهم ان الذي يلبس خلعة امللك ويركب فرسه يطاف به يف أسواق املدينة باألبواق واألنفار واألطبال 
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باألتراك الذين يأتون من بالد السلطان أوزبك لئال يؤذوا فطافوا يب يف لرياه الناس وأكثر ما يفعل ذلك 
  .األسواق

  ذكر المدينة

    

وهي متناهية يف الكرب، منقسمة بقسمني بينهما ر عظيم املد واجلزر، على شكل وادي سال من بالد 
واسم هذا النهر أبسمي . وهو اآلن يعرب يف القوارب. وكانت عليه فيما تقدم قنطرة مبنية فخربت. املغرب

وأحد القسمني من املدينة ". بفتح اهلمزة واسكان الباء املوحدة وضم السني املهمل وكسر امليم وياء مد " 
بفتح اهلمزة واسكان الصاد وفتح الطاء املهملتني وسكون النون وضم الباء املوحدة " يسمى أصطنبول 

. وفيه سكىن السلطان وأرباب دولته وسائر الناس، وهو بالعدوة الشرقية من النهر، "وواو مد والم 

وأهل كل صناعة على حدة ال يشاركهم شواهم، وعلى . وأسواقه وشوارعه مفروشه بالصفاح متسعة
واملدينة يف سفح جبل داخل يف البحر . كل سوق أبواب تسد عليه بالليل وأكثر الصناع والباعة به النساء

والسور حييط ذا . كثر، ويف أعاله قلعة صغرية وقصر السلطانحنو تسعة أميال، وعرضه مثل ذلك أو أ
وفيه حنو ثالث عشرة قرية عامرة والكنيسة العظمى . اجلبل، وهو مانع ال سبيل ألحد إليه من جهة البحر

بغني معجمة والم وطا مهمل " وأما القسم الثاين منها فيسمى الغلطة . هي يف وسط هذا القسم من املدينة
وهذا القسم خاص . وهو بالعدوة الغربية من النهر، شبيه برباط الفتح يف قربه من النهر" مفتوحات 

وحكمهم . وهم أصناف، فمنهم اجلنويون والبنادقة وأهل رومية وأهل إفرانسة. بنصارى اإلفرنج يسكنونه
م مللك إىل ملك القسطنطينية، يقدم عليهم منهم من يرتضونه ويسمونه القمص، وعليهم وظيفة يف كل عا

ومجيعها أهل جتارة، ومرساهم من . ورمبا استعصوا عليه، فيحارم حىت يصلح بينهم البابا. القسطنطينية
. أعظم املراسي، رأيت به حنو مائة جفن من القراقر وسواها من الكبار، وأما الصغار فال حتصى كثرة

غري قذر جنس، وكنائسهم ال خري وأسواق هذا القسم حسنة، إال أن األقذار غالبة عليها، ويشقها ر ص
  .فيها

  ذكر الكنيسة العظمى

بفتح اهلمزة والياء آخر " وهي تسمى عندهم أياصوفيا . وإمنا نذكر خارجها، وأما داخلها فلم أشاهده
ويذكر أا من بناء آصف ". احلروف والف وصاد مضموم وواو مد وفاء مكسورة وياء كاألوىل والف 

وهي من أعظم كنائس الروم، وعليها سور يطيف به . ة سليمان عليه السالمبن برخياء، وهو ابن خال
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. وأبواا ثالثة عشر باباً، وهلا حرم هو حنو ميل، عليه باب كبري، وال مينع أحد من دخوله. فكأا مدينة

وقد دخلته مع والد امللك الذي يقع ذكره، وهو شبه مشور مسطح بالرخام وتشقه ساقية خترج من 
ة، هلا حائطان مرتفعان حنو ذراع، مصنوعان بالرخام ازع املنقوش بأحسن صنعة، واألشجار الكنيس

ومن باب الكنيسة إىل باب هذا املشور معرش من اخلشب مرتفع، عليه دوايل . منتظمة عن جهيت الساقية
ت خشب، العنب، ويف أسفله اليامسني والرياحني، وخارج باب هذا املشور قبة خشب كبرية فيها طبال

وعن ميني القبة مساطب وحوانيت أكثرها من اخلشب، جيلس ا قضام . جيلس عليها خدام ذلك الباب
ويف وسط تلك احلوانيت قبة خشب يصعد إليها على درج خشب، وفيها كرسي . وكتاب دواوينهم

ور سوق كبري مطبق بامللف، جيلس فوقه قاضيهم وسنذكره، وعن يسار القبة اليت على باب هذا املش
والساقية اليت ذكرناها تنقسم قسمني أحدمها مير بسوق العطارين، واآلخر مير بالسوق حيث . العطارين

القضاة والكتاب، وعلى باب الكنيسة سقائف جيلس ا خدامها الذين يقمون طرقها ويوقدون سرجها 
الذي يزعمون أنه بقية ويغلقون أبواا، وال يدعون أحداً بداخلها حىت يسجد للصليب األعظم عندهم 

من اخلشبة اليت صلب عليها شبيه عيسى عليه السالم، وهو على باب الكنيسة، جمعول يف جعبة ذهب 
وهذا الباب مصفح . طوهلا حنو عشرة أذرع، وقد عرضوا عليها جعبة ذهب مثلها، حىت صارت صليباً

ن ذه الكنيسة من الرهبان وذكر يل أن عدد م. بصفائح الفضة والذهب، وحلقتاه من الذهب اخلالص
وأن بداخلها كنيسة خمتصة بالنساء فيها من . والقسيسني ينتهي إىل آالف، وأن بعضهم من ذرية احلواريني

ومن عادة امللك . وأما القواعد من النساء فأكثر من ذلك كله. األبكار املنقطعات للعبادة أزيد من ألف
 صباحاً إىل زيارة هذه الكنيسة، ويأيت إليها البابا مرة يف وأرباب دولته وسائر الناس أن يأتوا كل يوم

وعند دخول املدينة ميشي . السنة، وإذا كان على مسرية أربع من البلد، خيرج امللك إىل لقائه ويترجل له
  .بني يديه على قدميه، ويأتيه صباحاً ومساء للسالم طوال مقامه بالقسطنطينية حىت ينصرف

    

  قسطنطينيةذكر المانستارات ب

واملانستار على مثل لفظ املارستان إال أن نونه متقدمة وراءه متأخرة، وهو عندهم شبه الزاوية عند 
املسلمني، وهذه املانستارات ا كثرية فمنها مانستار عمره امللك جرجيس وااد ملك القسطنطينية 

نيسة العظمى عن ميني الداخل ومنها مانستاران خارج الك. وسنذكره، وهو خبارج اصطنبول مقابل الغلطة
ويف كل واحد منهما . وأحدمها للرجال واآلخر للنساء. إليها، ومها يف داخل بستان يشقهما ر ماء

كنيسة، ويدور ما البيوت للمتعبدين واملتعبدات، وقد حبس على كل واحد منهما أحباس لكسوة 
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عن يسار الداخل إىل الكنيسة العظمى على مثل ومنها مانستاران . املتعبدين ونفقتهم، بنامها أحد امللوك
وأحدمها يسكنه العميان، والثاين يسكنه الشيوخ الذين ال يستطيعون . هذين اآلخرين، ويطيف ا بيوت
ويف داخل . ولكل واحد منهم كسوته ونفقته من أوقاف معينة لذلك. اخلدمة، ممن بلغ الستني أو حنوها
وأكثر هؤالء امللوك إذا بلغ الستني أو السبعني بىن مانستاراً . لك الذي بناهكل مانستار منها دويرة لتعبد امل

وهم حيتفلون يف بناء . أو لبس املسوح، وهي ثياب الشعر، وقلد ولده امللك، واشتغل بالعبادة حىت ميوت
ي عينه هذه املانستارات، ويعملوا بالرخام والفسيفساء، وهي كثرية ذه املدينة ودخلت مع الرومي الذ

امللك للركوب معي إىل مانستار يشقه ر، وفيه كنيسة فيها حنو مخسمائة بكر، عليهن املسوح ورؤوسهن 
وقد قعد صيب على منرب يقرأ هلن اإلجنيل . حملوقة فيها قالنيس اللبد، وهلن مجال فائق، وعليهن أثر العبادة

فلما قرأ هذا . ابر، ومعهم قسيسهمبصوت مل أمسع قط أحسن منه، وحوله مثانية من الصبيان على من
إن هؤالء البنات من بنات امللوك، وهنب أنفسهن خلدمة هذه : وقال يل الرومي. الصيب قرأ صيب آخر

ودخلت أيضاً إىل كنيسة يف . الكنيسة، وكذلك الصبيان القراء، وهلم كنيسة أخرى خارج تلك الكنيسة
اً يقرأ هلن على منرب، ومجاعة صبيان معه على منابر مثل بستان فوجدنا ا حنو مخسمائة بكر أو أزيد وصبي

ودخلت إىل كنائس فيها . هؤالء بنات الوزراء واألمراء يتعبدن ذه الكنيسة: األولني، فقال يل الرومي
أبكار من وجوه أهل البلد، وإىل كنائس فيها العجائز والقواعد من النساء، وإىل كنائس فيها الرهبان، 

. ة منه مائة رجل أو أكثر أو أقل، وأكثر هذه املدينة رهبان ومتعبدون وقسيسونيكون يف الكنيس

وأهل املدينة من جندي وغريه صغري وكبري جيعلون على رؤوسهم املظالت . وكنائسها ال حتصى كثرة
  .الكبار شتاء وصيفاً، والنساء هلن عمائم كبار

  ذكر الملك المترهب جرجيس

.  وانقطع للعبادة، وبىن مانستاراً كما ذكرناه خارج املدينة على ساحلهاوهذا امللك وىل امللك البنه،

وكنت يوماً مع الرومي املعني للركوب معي فإذا ذا امللك ماٍش على قدميه، وعليه املسوح وعلى رأسه 
قلنسوة لبد، وله حلية بيضاء طويلة ووجهه حسن عليه أثر العبادة، وخلفه وأمامه مجاعة من الرهبان، 

فلما سلم عليه . انزل فهذا والد امللك: فلما رآه الرومي نزل وقال يل. يده عكاز، وعلى عنقه سبحةوب
الرومي سأله عين، مث وقف وبعث يل فجئت إليه فأخذ بيدي وقال لذلك الرومي، وكان يعرف اللسان 

لرجل اليت مشت داخل قل هلذا السراكنوا، يعين املسلم أنا أصافح اليد اليت دخلت بيت املقدس، وا: العريب
الصخرة والكنيسة العظمى اليت تسمى قمامة وبيت حلم، وجعل يده على قدمي ومسح ا وجهه، 

فعجبت من اعتقادهم فيمن دخل تلك املواضع من غري ملتهم، مث أخذ بيدي ومشيت معه فسألين عن 
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.  الذي وصفناه آنفاًبيت املقدس ومن فيه من النصارى، وأطال السؤال، ودخلت معه إىل حرم الكنيسة

وملا قارب الباب األعظم خرجت مجاعة من القسيسني والرهبان للسالم عليه، وهو من كبارهم يف 
البد : قل له: فقال للترمجان. أريد الدخول معك إىل الكنيسة: وملا رآهم أرسل يدي فقلت له. الرهبانية

ل، وال ميكن خالفه، فتركته، ودخل لداخلها من السجود للصليب األعظم، فإن هذا مما سنته األوائ
  .وحده، ومل أره بعد

  ذكر قاضي القسطنطينية

    

وملا فارقت امللك املترهب املذكور دخلت سوق الكتاب، فرآين القاضي فبعث إيل أحد أعوانه، فسأل 
ه، فلما عاد إليه وأخربه بذلك بعث إيل أحد أعوان. إنه من طلبة املسلمني: الرومي الذي معي، فقال له

النجشي كفايل يدعوك، فصعدت إليه، إىل القبة اليت تقدم : وهم يسمون القاضي النجشي كفايل، فقال يل
ذكرها، فرأيت شيخاً حسن الوجه واللمة، عليه لباس الرهبان وهو امللف األسود، وبني يديه حنو عشرة 

وسألين عن . نا إكرامكأنت ضيف امللك، وجيب علي: فقام إيل وقام أصحابه، وقال. من الكتاب يكتبون
البد لك أن تأيت إىل داري : بيت املقدس والشام ومصر وأطال الكالم وكثر عليه االزدحام، وقال يل

  .فانصرفت عنه، ومل ألقه بعد. فأضيفك

  ذكر االنصراف عن القسطنطينية

عه، طلبوا منها اإلذن وملا ظهر ملن كان يف صحبة اخلاتون من األتراك أا على دين أبيها وراغبة يف املقام م
يف العودة إىل بالدهم، فأذنت هلم، وأعطتهم عطاء جزيالً، وبعثت معهم من يوصلهم إىل بالدهم أمرياً 

يسمى ساروجة الصغري يف مخسمائة فارس، وحبثت عين فأعطتين ثالمثائة دينار من ذهبهم يسمونه الرببرة 
بنات، وهو أجود أنواعه، وعشرة أثواب من وليس بالطيب، وألفي درهم بندقية وشقة ملف من عمل ال

. حرير وكتان وصوف، وفرسني، وذلك من عطاء أبيها، وأوصت يب ساروجة وودعتها وانصرفت

وسافرنا صحبة ساروجة، فكان يكرمين، حىت وصلنا إىل . وكانت مدة مقامي عندهم شهراً وستة أيام
ت ودخلنا الربية، ووصل ساروجة معنا إىل آخر بالدهم، حيث تركنا أصحابنا وعرباتنا، فركبنا العربا

مدينة بابا سلطوق، وأقام ا ثالثاً يف الضيافة، وانصرف إىل بالده، وذلك يف اشتداد الربد، وكنت ألبس 
ثالث فروات وسروالني أحدمها مبطن، ويف رجلي خف من صوف، وفوقه خف مبطن بثوب كتان، 

د ذئب، وكنت أتوضأ باملاء احلار مبقربة من النار، فما وفوقه خف من الربغايل وهو جلد الفرس مبطن جبل
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وإذا غسلت وجهي باملاء إىل حلييت فيجمد فأحركها فيسقط منها . تقطر من املاء قطرة إال مجدت حلينها
شبه الثلج، واملاء الذي يرتل من األنف جيمد على الشارب، وكنت ال أستطيع الركوب لكثرة ما علي من 

  .صحايبالثياب حىت يركبين أ

مث وصلت إىل مدينة احلاج ترخان حيث فارقنا السلطان أوزبك، فوجدناه قد رحل واستقر حبضرة ملكه؛ 
وكنا إذا احتجنا املاء قطعنا قطعاً من اجلليد . فسافرنا على ر أتل وما يليه من املياه ثالثاً وهي جامدة
وضبط امسها بسني "  إىل مدينة السرا ووصلنا. وجعلناه يف القدرة حىت يصري ماء، فنشرب منه ونطبخ به

ودخلنا على السلطان . ، وتعرف بسرا بركة، وهي حضرة السلطان أوزبك"مهمل وراء مفتوحة والف 
  .وأمر بإجراء النفقة علينا، وأنزلنا. فسألنا عن كيفية سفرنا، وعن ملك الروم ومدينته، فأعلمناه

 بسيط من األرض، تغص بأهلها كثرة، حسنة األسواق، ومدينة السرا، من أحسن املدن، متناهية الكرب، يف
  .متسعة الشوارع

وركبنا يوماً مع بعض كربائها، وغرضنا التطوف عليها ومعرفة مقدارها، وكان مرتلنا يف طرف منها، 
فما وصلنا إىل املرتل . فما وصلنا آلخرها إال بعد الزوال، فصلينا الظهر، وأكلنا طعامنا. فركبنا منه غدوة

 عند املغرب ومشينا يوماً يف عرضها ذاهبني راجعني يف نصف يوم، وذلك يف عمارة متصلة الدور ال إال
وفيها ثالثة عشر مسجداً إلقامة اجلمعة أحدها للشافعية، وأما املساجد سوى . خراب فيها وال بساتني

، وبعضهم مسلمون، منهم املغل، وهم أهل البالد والسالطني. وفيها طوائف من الناس. ذلك فكثرية جداً
ومنهم اآلص، وهم مسلمون، ومنهم القفجق واجلركس والروس والروم، وهم نصارى؛ وكل طائفة 

تسكن حملة على حدة فيها، أسواقها والتجار والغرباء من أهل العراقني ومصر والشام وغريها، ساكنون 
  .مبحلة عليها سور، احتياطاً على أموال التجارة

بفتح اهلمزة وسكون الالم وضم الطاء املهمل وواو مد "  ألطون طاش، وألطون وقصر السلطان ا يسمى
ومعناه حجر وقاضي هذه احلضرة بدر " بفتح الطاء املهمل وشني معجم " ومعناه الذهب وطاش " ونون 

  .الدين األعرج من خيار القضاة

    

زي، أحد الفضالء، وا من وا من مدرسي الشافعية الفقيه اإلمام الفاضل صدر الدين سليمان اللك
وا زاوية الصاحل احلاج نظام الدين، أضافنا ا . املالكية مشس الدين املصري، وهو ممن يطعن يف ديانته

وأكرمنا، وا زاوية الفقيه اإلمام العامل نعمان الدين اخلوارزمي، رأيته ا، وهو من فضالء املشايخ، حسن 
شديد السطوة على أهل الدنيا، يأيت إليه السلطان أوزبك زائراً يف كل األخالق كرمي النفع شديد التواضع 

مجعة فال يستقبله وال يقوم إليه، ويقعد السلطان بني يديه ويكلمه ألطف كالم ويتواضع له، والشيخ بضد 
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وفعله مع الفقراء واملساكني والواردين خالف فعله مع السلطان، فإنه يتواضع هلم ويكلمهم بألطف . ذلك
  .م ويكرمهم، وأكرمين جزاه اهللا خرياً، وبعث إيل بغالم تركي، وشاهدت له بركةكال

أقم أياماً وحينئذ نسافر : كنت أردت السفر من السرا إىل خوارزم، فنهاين عن ذلك، وقال يل: كرامة له
يف فيهم جتار أعرفهم، فاتفقت معهم على السفر . فنازعتين النفس، ووجدت رفقة كبرية آخذة يف السفر

فعزمت على السفر فأبق يل الغالم، وأقمت . ال بد لك من اإلقامة: صحبتهم، وذكرت له ذلك فقال يل
  .وهذه الكرامات الظاهرة. بسببه

    

وملا كان بعد ثالث وجد بعض أصحايب ذلك الغالم اآلبق مبدينة احلاج ترخان، فجاء به إيل فحينئذ 
راء مسرية أربعني يوماً، ال تسافر فيها اخليل لقلة سافرت إىل خوارزم وبينها وبني حضرة السرا صح

" الكأل، وإمنا جتر العربات ا اجلمال، فسرنا من السرا عشرة أيام فوصلنا إىل مدينة سراجوق وجوق 

سرا الصغرية، وهي على شاطئ ر : فكأم قالوا. ، ومعىن جوق صغري"بضم اجليم املعقود وواو وقاف 
، ومعناه املاء الكبري، "بضم اهلمز والالم وواو وضم الصاد املهمل وواو " صو ألو: كبري زخار، يقال له

وإىل هذه املدينة انتهى سفرنا باخليل اليت جتر العربات، وبعناها . وعليه جسر من قوارب كجسر بغداد
 حبساب أربعة دنانري دراهم للفرس وأقل من ذلك ألجل ضعفها ورخصها ذه املدينة، واكترينا اجلمال

، "بفتح اهلمز والطاء املهمل " وذه املدينة زاوية لرجل صاحل معمر من الترك يقال له أطا . جلر العربات
مث سرنا منها ثالثني يوماً سرياً . وأضافنا أيضاً قاضيها، وال أعرف امسه. ومعناه الوالد، أضافنا ا ودعا لنا

وتكون اإلقامة قدر ما يطبخون . ى عند املغربإحدامها عند الضحى، واآلخر: جاداً ال نرتل إال ساعتني
الدوقي ويشربونه، وهو يطبخ من غلية واحدة، ويكون معهم اخلليع من اللحم، جيعلونه عليه، ويصبون 

. وكان يل يف عربيت ثالث من اجلواري. وكل إنسان إمنا ينام أو يأكل يف عربته حال السري. عليه اللنب

واجلمال اليت تقطعها يهلك معظمها، وما يبقى . ية اإلسراع، لقلة أعشااومن عادة املسافرين يف هذه الرب
واملاء يف هذه الربية يف مناهل معلومة بعد اليومني . منها ال ينتفع به إال يف سنة أخرى، بعد أن يسمن

رزم، مث ملا سلكنا هذه الربية وقطعناها كما ذكرناه، وصلنا إىل خوا. والثالثة، وهو ماء املطر واحلسيان
وهي أكرب مدن األتراك وأعظمها وأمجلها وأضخمها، هلا األسواق املليحة والشوارع الفسيحة والعمارة 

ولقد ركبت ا يوماً . وهي ترتج بسكاا لكثرم، ومتوج م موج البحر. الكثرية واحملاسن األثرية
بفتح الشني املعجم  " ودخلت السوق، فلما توسطته وبلغت منتهى الزحام يف موضع يقال له الشهور

، مل أستطع أن أجوز ذلك املوضع لكثرة االزدحام، وأردت الرجوع فما أمكنين لكثرة "وإسكان الواو 
وذكر يل بعض الناس ان تلك السوق خيف زحامها يوم . الناس فبقيت متحرياً، وبعد جهد شديد رجعت
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وله فيها أمري . ت إمرة السلطان أوزبكوهذه املدينة حت. وتوجهت إىل املسجد اجلامع واملدرسة. اجلمعة
وأما اجلامع فعمرته . كبري يدعى قطلودمور، وهو الذي عمر هذه املدرسة وما معها من املواضع املضافة

، "بفتح الباء املوحدة والكاف " وبك " بضم التاء املعلوة وفتح والف " زوجته اخلاتون الصاحلة ترابك 
ومل أر يف بالد . رف بالصهيوين، نسبة إىل صهيون من بالد الشاموخبوارزم مارستان له طبيب شامي يع

وهلم عادة مجيلة يف الصالة . الدنيا أحسن أخالقاً من أهل خوارزم، وال أكرم نفوساً، وال أحب يف الغرباء
وهي أن املؤذنني مبساجدها يطوف كل واحد منهم على دور جريان مسجده معلماً هلم . مل أرها لغريهم

ويف كل جامع درة معلقة . الة، فمن مل حيضر الصالة مع اجلماعة ضربه اإلمام مبحضر اجلماعةحبضور الص
ويذكرون أن هذه . برسم ذلك، ويغرم مخسة دنانري تنفق يف مصاحل اجلامع، أو تطعم للفقراء واملساكني

 اليت من اجلنة وخبارج خوارزم ر جيحون أحد األار األربعة. العادة عندهم مستمرة على قدمي الزمان
ورمبا . ويسلك الناس عليه، وتبقى مدة مجوده مخسة أشهر. وهو جيمد يف أوان الربد كما جيمد ر أتل
ويسافر فيه أيام الصيف باملراكب إىل ترمذ، وجيلبون منها . سلكوا عليه عند أخذه يف الذوبان فهلكوا

ة مبنية على تربة الشيخ جنم الدين وخبارج خوارزم زاوي. القمح والشعري، وهي مسرية عشر للمنحدر
وفيها الطعام للوارد والصادر، وشيخهم املدرس سيف الدين بن . الكربي، وكان من كبار الصاحلني

عضبة، من كبار أهل خوارزم، وا أيضاً زاوية شيخها الصاحل ااور جالب الدين السمرقندي، من كبار 
. العالمة أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، وعليه قبةوخبارجها قرب اإلمام . الصاحلني، أضافنا ا

  .وزخمشر قرية على مسافة أربعة أميال من خوارزم

    

وملا أتيت ذه املدينة نزلت خبارجها، وتوجه بعض أصحايب إىل القاضي الصدر أيب حفص عمر البكري، 
يف مجاعة من أصحابه فسلم علي، مث أتى القاضي . فبعث إيل نائبه نور اإلسالم فسلم علي، مث عاد إليه

واآلخر نور الدين الكرماين من . أحدمها نور اإلسالم املذكور: وهو فيت السن، كبري الفعال، وله نائبان
  .كبار الفقهاء، وهو الشديد يف أحكامه، القوي يف ذات اهللا تعاىل

 اراً ال يتأتى، وسيأيت إن هذه املدينة كثرية الزحام، ودخولكم: وملا حصل االجتماع بالقاضي قال يل
وملا كان . ونزلنا مبدرسة جديدة ليس ا أحد. إليكم نور اإلسالم لتدخلوا معه يف آخر الليل، ففعلنا ذلك

بعد صالة الصبح أتى إلينا القاضي املذكور، ومعه من كبار املدينة مجاعة منهم، موالنا مهام الدين، 
لدين حيىي، وموالنا فضل اهللا الرضوي، وموالنا جالب الدين وموالنا زين الدين املقدسي، وموالنا رضي ا

وهم أهل مكارم وفضائل، والغالب على مذهبهم . العمادي، وموالنا مشس الدين السنجري إمام أمريها
. االعتزال، لكنهم ال يظهرونه، ألن السلطان أوزبك وأمريه على هذه املدينة قطلودمور من أهل السنة
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 أصلي اجلمعة مع القاضي أيب حفص عمر املذكور مبسجده، فإذا فرغت الصالة وكنت أيام إقاميت ا
ذهبت معه إىل داره، وهي قريبة من املسجد، فأدخل معه إىل جملسه، وهو من أبدع االس فيه الفرش 
احلافلة، وحيطانه مكسوة بامللف، وفيه طيقان كثرية، ويف كل طاق منها أواين الفضة املموهة بالذهب، 

وكذلك عادة أهل تلك البالد أن يصنعوا يف بيوم، مث يأيت بالطعام الكثري، وهو من . واين العراقيةواأل
. وهو سلف األمري قطلودمور، متزوج بأخت امرأته، وامسها جيجا أغا. أهل الرفاهية واملال الكثري والرباع

ملقدسي، واخلطيب موالنا حسام وذه املدينة مجاعة من الوعاظ واملذكرين، أكربهم موالنا زين الدين ا
  .الدين املشاطي اخلطيب املصقع أحد اخلطباء االربعة الذين مل امسع يف الدنيا أحسن منهم

  أمير خوارزم

بضم " ، ودمور "بضم القاف وسكون الطاء املهمل وضم االم " هو األمري الكبري قطلودمور، وقطلو 
. ألن قطلو هو املبارك ودمور هو احلديد. ه احلديد املبارك، ومعىن امس"الدال املهمل وامليم وواو مد وراء 

وولده هارون . وهذا األمري ابن خالة السلطان املعظم حممد أوزبك، وأكرب أمرائه، وهو واليه على خراسان
بك متزوج بابنة السلطان املذكور اليت أمها امللكة طيطغلي املتقدم ذكرها، وامرأته اخلاتون ترابك صاحبة 

  .م الشهريةاملكار

إن األمري قد علم بقدومك، وبه بقية مرض مينعه من : وملا أتاين القاضي مسلماً علي كما ذكرته، قال يل
فركبت مع القاضي إىل زيارته وأتينا داره، فدخلنا مشوراً كبرياً أكثر بيوته خشب، مث . اإلتيان إليك

بامللف امللون، وسقفها باحلرير املذهب، دخلنا مشوراً صغرياً فيه قبة خشب مزخرفة، قد كسيت حيطاا 
واألمري على فرش له من احلرير، وقد غطى رجليه ملا ما من النقرس، وهي علة فاشية يف الترك، فسلمت 

وسألين عن سلطانه امللك حممد أوزبك، وعن اخلاتون . عليه، وأجلسين إىل جانبه، وقعد القاضي والفقهاء
مث أيت باملوائد فيها الطعام من الدجاج . قسطنطينية، فأعلمته بذلك كلهبيلون، وعن أبيها، وعن مدينة ال

املشوي والكراكي وأفراخ احلمام وخبز معجون بالسمن يسمونه الكليجا والكعك واحللوى، مث أيت مبوائد 
وبعضه يف أواين . أخرى فيها الفواكه من الرمان احملبب يف أواين الذهب والفضة، ومعه مالعق الذهب

ومن عوائد هذا األمري أن يأيت . ج العراقي ومعه مالعق اخلشب، ومن العنب والبطيخ العجيبالزجا
القاضي يف كل يوم إىل مشوره، فيجلس مبجلس معد له ومعه الفقهاء وكتابه، وجيلس يف مقابلة أحد 

 ويتحاكم ،"بارغوجي " األمراء الكبار، ومعه مثانية من كرباء أمراء الترك وشيوخهم، يسمون األرغجية 
فما كان من القضايا الشرعية حكم فيها القاضي، وما كان من سواها حكم فيها أولئك . الناس إليهم

ألم ال يتهمون مبيل وال يقبلون رشوة، وملا عدنا إىل املدرسة بعد . وأحكامهم مضبوطة عادلة. األمراء
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وتلك البالد كلها ال يعرف . ال احلطباجللوس مع األمري بعث إلينا األرز وزالدقيق والسمن واألبزار وأمح
وأما الصني فيوقدون فيها حجارة تشتعل فيها النار كما . ا الفحم، وكذلك اهلند وخراسان وبالد العجم

تشتعل يف الفحم، مث إذا صارت رماداً عجنوه باملاء وجففوه بالشمس وطبخوا ا ثانية كذلك حىت 
  .يتالشى

    

  األميرحكاية ومكرمة لهذا القاضي و

إن االمري أمر لك خبمسمائة درهم، : صليت يف بعض أيام اجلمع على عاديت مبسجد أيب حفص، فقال يل
فلما أمر . حيضرها املشايخ والفقهاء والوجوه. وأمر أن يصنع لك دعوة ينفق فيها مخسمائة درهم أخرى

جعلت له مجيع املال كان أيها األمري تصنع دعوة يأكل من حضرها لقمة أو لقمتني، لو : بذلك قلت له
وقد أمر لك باأللف كاملة، مث بعثها األمري صحبة إمامه مشس الدين . أفعل ذلك: فقال. أحسن له للنفع

زوكنت قد اشتريت ذلك . السنجري يف خريطة حيملها غالمه، وصرفها من الذهب املغريب ثالمثائة دينار
م، وركبته يف ذهايب اىل املسجد، فما اعطيت مثنه إال اليوم فرساً أدهم اللون خبمسة وثالثني ديناراً دراه

وتكاثرت عندي اخليل بعد ذلك، حىت انتهت إىل عدد ال أذكره خيفة مكذب يكذب . من تلك األلف
وكانت عندي خيل كثرية،، لكين كنت أفضل هذا . به، ومل تزل حايل يف الزيادة حىت دخلت أرض اهلند

وملا هلك تغريت حايل، وبعثت . بقي عندي إىل انقضاء ثالث سننيو. الفرس وأوثره وأربطه امام اخليل
وصنعت يل أختها ترابك زوجة األمري دعوة مجعت . إيل اخلاتون جيجا أغا امرأة القاضي مائة دينار دراهم

هلا الفقهاء ووجوه املدينة بزاويتها اليت بنتها، وفيها الطعام للوارد والصادر، وبعثت إيل بفروة مسور وفرس 
  .يد، وهي من أفضل النساء وأصلحهن وأكرمهن جزاها اهللا خرياًج

  حكاية 

وملا انفصلت من الدعوة اليت صنعت يل هذه اخلاتون وخرجت عن الزاوية، تعرضت يل بالباب امرأة 
فسلمت علي، فرددت عليها . عليها ثياب دنسة، وعلى رأسها مقنعة، ومعها نسوة ال أذكر عددهن

إن املرأة اليت سلمت : فلما خرجت أدركين بعض الناس وقال يل.  وال التفت إليهاالسالم، ومل أقف معها
فأبلغت إليها السالم . فخجلت عند ذلك، وأردت الرجوع إليها فوجدا قد انصرفت. عليك هي اخلاتون

  .مع بعض خدامها واعتذرت عما كان مين لعدم معرفيت ا

  ذكر بطيخ خوارزم
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يف بالد الدنيا شرقاً وال غرباً، إال ما كان من بطيخ خبارى، ويليه بطيخ وبطيخ خوارزم ال نظري له 
ومن العجائب أنه يقدد وييبس . وهو صادق احلالوة، وفيه صالبة. أصفهان، وقشره أخضر، وباطنه أمحر

وحيمل من خوارزم إىل أقصى . وجيعل يف القواصر، كما يصنع عندنا بالشرحية وبالتني املالقي. يف الشمس
وكنت أيام إقاميت بدهلي من بالد اهلند مىت . وليس يف مجيع الفواكه اليابسة أطيب منه. د اهلند والصنيبال

وكان ملك اهلند إذا أيت اليه بشيء منه بعث إيل . قدم املسافرون بعثت من يشتري يل منهم قديد البطيخ
  .ويتفقدهم بذلك: ومن عادته أن يطرف الغرباء بفواكه بالدهم،. به ملا يعلم من حمبيت فيه

  حكاية 

    

كان قد صحبين من مدينة السرا إىل خوارزم شريف من أهل كربالء يسمى علي بن منصور، وكان من 
: ويقول. التجار، فكنت أكلفه أن يشتري يل الثياب وسواها، فكان يشتري يل الثوب بعشرة دنانري

ماله، وأنا ال علم يل بفعله، إىل أن تعرفت ذلك اشتريته بثمانية، وحياسبين بالثمانية، ويدفع الدينارين من 
فلما وصل إيل إحسان أمري خوارزم رددت اليه ما . على ألسنة الناس، وكان مع ذلك قد أسلفين دنانري

وأردت أن . أسلفنيه، وأردت أن أحسن بعده إليه مكأفاة ألفعاله احلسنة فأىب ذلك، وحلف أن ال أفعل
وعزم على . ر، فحلف أن ال أفعل، وكان أكرم من لقيته من العراقينيأحسن إىل فىت كان له امسه كافو

مث إن مجاعة من أهل بلده وصلوا إىل خوارزم برسم السفر إىل الصني، فأخذ يف . السفر معي إىل بالد اهلند
هؤالء أهل بلدي، يعودون إىل أهلي وأقاريب، ويذكرون أين : فقال. فقلت له يف ذلك. السفر معهم
اهلند برسم الكدية، فيكون سبة علي، ال أفعل ذلك، وسافر معهم إىل الصني فبلغين بعد، وأنا سافرت إىل 

بأرض اهلند أنه ملا بلغ إىل مدينة املالق، وهي آخر البالد اليت من عمالة ما وراء النهر وأول بالد الصني، 
ناء ذلك وصل من بلده بعض ويف أث. أقام ا، وبعث فىت له مبا كان عنده من املتاع، فأبطأ الفىت عليه

فطلب منه الشريف أن يسلفه شيئاً خبالل ما يصل فتاه، فلم يفعل، مث . التجار، ونزل معه يف فندق واحد
أكد قبح ما صنع يف عدم التوسعة على الشريف بأن أراد الزيادة عليه يف املسكن الذي كان له يف الفندق، 

 فذبح نفسه، فأدرك وبه رمق، واموا غالماً كان له فبلغ ذلك الشريف، فاغتم منه، ودخل إىل بيته،
  .ومات من يومه غفر اهللا له. ال تظلموه، فإين أنا فعلت ذلك: فقال. بقتله

وكان قد حكى يل عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض جتار دمشق ستة آالف درهم قراضاً ، فلقيه ذلك 
د باع ما اشترى به من املتاع بالدين، فاستحيا التاجر مبدينة محاة من أرض الشام، فطلبه باملال، وكان ق

وكان يف أجله . من صاحب املال، ودخل إىل بيته، وربط عمامته بسقف البيت، وأراد أن خينق نفسه
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وملا أردت . تأخري، فتذكر صاحباً له من الصيارفة فقصده، وذكر له القضية، فسلفه ماالً دفعه للتاجر
شتريت حمارة، وكان عديلي ا عفيف الدين التوزري، وركب اخلدام السفر من خوارزم اكتريت مجاالً وا

بعض اخليل، وجللنا باقيها ألجل الربد، ودخلنا الربية اليت بني خوارزم وخبارى، وهي مسرية مثانية عشر 
فودعت األمري قطلودمور، وخلع علي خلعة، وخلع على . يوماً يف رمال ال عمارة ا إال بلدة واحدة

وسرنا أربعة أيام ووصلنا إىل مدينة ألكات، وليس ذه . ى، وخرج مع الفقهاء لوداعيالقاضي أخر
، وهي "وضبط امسها بفتح اهلمزة وسكون الالم وفتح الكاف وآخره تاء مثناة " الطريق عمارة سواها، 

قون فكان الصبيان يلعبون فوقها، ويزل. نزلنا خارجها على بركة ماء قد مجدت من الربد. صغرية حسنة
فجاء . ومسع بقدومي قاضي ألكات، ويسمى صدر الشريعة، وكنت قد لقيته بدار قاضي خوارزم. عليها

مث عرض على القاضي الوصول إىل أمري . إيل مسلماً مع الطلبة وشيخ املدينة الصاحل العابد حممود اخليويف
لنا مهة نذهب إىل أمري املدينة القادم ينبغي له أن يزار، وإن كانت : فقال له الشيخ حممود. تلك املدينة

وكان غرضنا تعجيل . وأتى األمري بعد ساعة يف أصحابه، وخدامه فسلمنا عليه. ونأيت به، ففعلوا ذلك
السفر، فطلب منا اإلقامة وصنع دعوة، مجع هلا الفقهاء ووجوه العساكر وسواهم، ووقف الشعراء 

ويف تلك الصحراء مسرية . ريق املعروفة بسيبايةوأعطاين كسوة وفرساً جيداً، وسرنا على الط. ميدحونه
  .ست دون ماء

، وهي "وضبط امسها بفتح الواو وإسكان الباء املوحدة وكاف ونون " ووصلنا بعد ذلك إىل بلدة وبكنة 
وهم يدخرون العنب من سنة إىل سنة، . على مسرية يوم واحد من خبارى بلدة حسنة ذات أار وبساتني

بالعني املهملة وتشديد الالم فييبسونه، وجيلبه الناس إىل اهلند " اآللو " ا العلو وعندهم فاكهة يسمو
وهو أيام كونه أخضر حلو، فإذا يبس صار فيه يسري محوضة، . والصني، وجيعل عليه املاء، ويشرب ماؤه

  .ومل أر مثله باألندلس وال باملغرب وال بالشام. وحلميته كثرية

    

ة وأار وأشجار وعمارة يوماً كامالً، ووصلنا إىل مدينة خبارى اليت ينسب إليها مث سرنا يف بساتني متصل
وهذه املدينة كانت قاعدة ما وراء ر جيحون من . إمام احملدثني أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري

 خربة إال فمساجدها اآلن ومدارسها وأسواقها. البالد، وخرا اللعني تنكيز التتري، جد ملوك العراق
القليل، وأهلها أذالء، وشهادم ال تقبل خبوارزم وغريها، الشتهارهم بالتعصب ودعوى الباطل وإنكار 

  .وليس ا اليوم من الناس من يعلم شيئاً من العلم وال من له عناية به. احلق

  ذكر أولية التتر وتخريبهم بخارى وسواها
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كرم نفس وقوة وبسطة يف اجلسم، وكان جيمع الناس كان تنكيز خان حداداً بأرض اخلطا، وكان له 
مث صارت له مجاعة فقدموه على أنفسهم، وغلب على بلده وقوي واشتدت شوكته واستفحل . ويطعمهم

وعظمت جيوشه، وتغلب على بالد اخلنت وكاشغر . أمره، فغلب على ملك اخلطا، مث على ملك الصني
اه ملك خوارزم وخراسان وما وراء النهر، له قوة عظيمة واملالق، وكان جالل الدين سنجر بن خوارزم ش
فاتفق أن بعث تنكيز جتاراً بأمتعة الصني واخلطا من . وشوكة، فهابه تنكيز وأحجم عنه ومل يتعرض له

فبعث إليه عامله . ، وهي آخر عمالة جالل الدين"بضم اهلمزة " الثياب احلريرية وسواها إىل بلدة أطرار 
ك، واستأذنه ما يفعل يف أمرهم، فكتب إليه يأمره أن يأخذ مواهلم وميثل م ويقطع عليها، معلماً بذل

أعضائهم ويردهم إىل بالدهم، ملا أراد اهللا تعاىل من شقاء أهل بالد املشرق وحمنتهم رأياً فائالً وتدبرياً سيئاً 
فلما مسع . الد اإلسالمفلما فعل ذلك، جتهز تنكيز بنفسه يف عساكر ال حتصى كثرة برسم غزو ب. مشئوماً

عامل أطرار حبركته بعث اجلواسيس ليأتوه خبربه، فذكر أن أحدهم دخل حملة بعض أمراء تنكيز يف صورة 
فلما أمسى . ونزل إىل جانب رجل منهم فلم ير عنده زاداً، وال أطعمه شيئاً. سائل، فلم جيد من يطعمه

. ومألها بدمه وعقدها وشواها بالنار، فكانت طعامهأخرج مطراناً يابسة عنده، فبلها باملاء، وفصد فرسه 

فاستمد مليكه جالل الدين، . فعاد إىل أطرار، فأخرب عاملها بأمرهم، وأعلمه أن ال طاقة ألحد بقتاهلم
فلما وقع القتال هزمهم تنكيز، ودخل مدينة . فأمده بستني ألفاً زيادة على من كان عنده من العساكر

ال وسىب الذراري، وأتى جالل الدين بنفسه حملاربته، فكانت بينهم وقائع ال أطرار بالسيف، فقتل الرج
وآل األمر إىل أن متلك تنكيز ما وراء النهر، وخرب خبارى ومسرقند وترمذ، وعرب . يعلم يف االسالم مثلها

يف بالد فتملكها، وأوغل " الباميان " النهر، وهو ر جيحون، إىل مدينة بلخ فتملكها، مث إىل الياميان 
فكر عليهم، ودخل بلخ بالسيف، . فثار عليه املسلمون يف بلخ، ويف ما وراء النهر. خراسان وعراق العجم

  .وتركها خاوية على عروشها

مث فعل مثل ذلك يف ترمذ، فخربت، ومل تعمر بعد، لكن بنيت مدينة على ميلني منها هي اليت تسمى اليوم 
وهدمها بأسرها إال صومعة جامعها، وعفا عن أهل خبارى ومسرقند، " الباميان " وقتل أهل الياميان . ترمذ

وانتهى أمر التتر حىت دخلوا حضرة االسالم ودار اخلالفة بغداد بالسيف، . مث عاد بعد ذلك إىل العراق
  .وذحبوا اخلليفة املستعصم باهللا العباسي رمحه اهللا

مسعت اخلطيب أبا عبد : ن احلاج أعزه اهللا قالأخربنا شيخنا قاضي القضاة أبو الربكات اب: قال ابن جزي
لقيت مبكة نور الدين بن الزجاج من علماء العراق، ومعه ابن أخ له، فتفاوضنا : اهللا ابن رشيد يقول
هلك يف فتنة التتر بالعراق أربعة وعشرون ألف رجل من أهل العلم، ومل يبق منهم : احلديث، فقال يل

  .خيهغريي وغري ذلك، وأشار إىل ابن أ
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قال، ونزلنا من خبارى بربضها املعروف بفتح أباد حيث قرب الشيخ العامل العابد الزاهد سيف الدين 
وهذه الزاوية املنسوبة هلذا الشيخ حيث نزلنا عظيمة، هلا أوقاف . الباخرزي، وكان من كبار األولياء

وأضافين هذا .  حيىي الباخرزيضخمة يطعم منها الوارد والصادر، وشيخها من ذريته، وهو احلاج السياح
الشيخ بداره، ومجع وجوه أهل املدينة وقرأ القراء باألصوات احلسان، ووعظ الواعظ، وغنوا بالتركي 

ومرت لنا هنالك ليلة بديعة من أعجب الليايل، ولقيت ا الفقيه العامل . والفارسي على طريقة حسنة
وزرت ببخارى قرب اإلمام . ن الصلحاء الفضالءالفاضل صدرالشريعة، وكان قد قدم من هراة، وهو م

هذا : العامل أيب عبد اهللا البخاري مصنف اجلامع الصحيح، شيخ املسلمني رضي اهللا عنه، وعليه مكتوب
وأيضاً على قبور علماء خبارى أمساؤهم . قرب حممد بن إمساعيل البخاري، وقد صنف من الكتب كذا وكذا

ذلك كثرياً، وضاع مين يف مجلة ما ضاع يل، ملا سلبين كفار اهلند يف وكنت قيدت من . وأمساء تصانيفهم
  .البحر

فمررنا . مث سافرنا من خبارى قاصدين معسكر السلطان الصاحل املعظم عالء الدين طرمشريين، وسنذكره
. وهي صغرية، حتف ا البساتني واملياه. على خنشب، البلدة اليت ينسب إليها الشيخ أبو تراب النخشيب

. فرتلنا خبارجها، بدار ألمريها، وعندي جارية قد قاربت الوالدة، وكنت أردت محلها إىل مسرقند لتلد ا

فاتفق أا كانت يف احململ، فوضع احململ على اجلمل، وسافر أصحابنا من الليل، وهي معهم والزاد وغريه 
. قاً، وسلكت طريقاً سواهافسلكوا طري. وأقمت أنا حىت أرحتل اراً مع بعض من معي. من أسبايب

فوصلنا عشية النهار إىل حملة السلطان املذكور، وقد جعنا، فرتلنا على بعد من السوق، واشترى بعض 
ومضى أصحابنا من الغد يف . وأعارنا بعض التجار خباء بتنا به تلك الليلة. أصحابنا ما سد جوعتنا

وكان السلطان غائباً عن احمللة يف . وا مالبحث عن اجلمال وباقي األصحاب، فوجدوهم عشياً، وجاء
وهي شبه اخلباء، " خركاه " الصيد، فاجتمعت بنائبه األمري تقبغا، فأنزلين بقرب مسجده، وأعطاين خرقة 

وقد ذكرنا صفتها فيما تقدم، فجعلت اجلارية يف تلك اخلرقة، فولدت تلك الليلة مولوداً، وأخربوين أنه 
فاستحضرت . ما كان بعد العقيقة، أخربين بعض األصحاب أن املولد بنتومل يكن كذلك، فل. ولد ذكر

وكانت هذه البنت مولودة يف طالع سعد، فرأيت كل ما يسرين . اجلواري فسألتهن فأخربوين بذلك
واجتمعت ذه احمللة . وتوفيت بعد وصويل إىل اهلند بشهرين، وسيذكر ذلك. ويرضيين منذ ولدت

، ومعناه بالتركية "بالياء آخر احلروف والغني املعجمة " النا حسام الدين الياغي بالشيخ الفقيه العابد مو
  .وهو من أهل أطرار، وبالشيخ صهر السلطان. الثائر
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  ذكر سلطان ما وراء النهر

وضبط امسه بفتح الطاء املهمل وسكون الراء وفتح الراء " وهو السلطان املعظم عالء الدين طرمشريين 
، وهو عظيم املقدار كثري اجليوش "وكسر الشني املعجم وياء مد وراء مكسور وياء مد ثانية ونون 

الدنيا الكبار، والعساكر ضخم اململكة شديد القوة عادل احلكم، وبالده متوسطه بني أربعة من ملوك 
وويل . وكلهم يهابونه، ويعظمونه ويكرمونه. وهم ملك الصني وملك اهلند وملك العراق وامللك أوزبك

". وضبط امسه بفتح اجليم املعقودة له الكاف والطاء املهمل وسكون الياء " امللك بعد أخيه اجلكطي 

هذا كافر أيضاً، لكنه كان عادل وكان اجلكطي هذا كافراً، وويل بعد أخيه األكرب كبك، وكان كبك 
  .احلكم منصفاً للمظلومني، يكرم املسلمني ويعظمهم

  حكاية 

أنت : يذكر أن هذا امللك كبك كان تكلم يوماً مع الفقيه الواعظ املذكر بدر الدين امليداين فقال له
" هو يف قوله تعاىل أين امسي فيه ؟ فقال : فقال. نعم: قال. إن اهللا ذكر كل شيء يف كتابه العزيز: تقول

فأكرمه إكراماً كثرياً، . خيشي، ومعناه بالتركية جيد: وقال. فأعجبه ذلك" يف أي صورٍة ما شاء ركبك 
  .وزاد يف تعظيم املسلمني

  حكاية 

    

ومن أحكام كبك ما ذكر أن امرأة شكت له بأحد األمراء، وذكرت أا فقرية ذات أوالد وكان هلا لنب 
فإن خرج اللنب من جوفه مضى لسبيله، . أنا أوسطه: فقال هلا. تصبه ذلك األمري وشربهتقوم بثمنه، فاغ

ولنعد . فأمر به فوسط فخرج اللنب من بطنه. قد حللته وال أطلبه بشيء: فقالت املرأة. وإال وسطتك بعده
الة الصبح لذكر السلطان طرمشريين، وملا أقمت باحمللة، وهم يسموا األردوا أياماً، ذهبت يوماً لص

فلما قام عن الصالة تقدمت . باملسجد على عاديت، فلما صليت ذكر يل بعض الناس أن السلطان باملسجد
فقال يل . للسالم عليه، وقام الشيخ حسن، والفقيه حسام الدين الياغي، وأعلمه حبايل وقدومي منذ أيام

 أنت، ومعىن خيشي ميسن خش ميسن خيشي ميسن قطلو يوسن، ومعىن خش ميسن يف عافية: بالتركية
وكان عليه يف ذلك احلني قباء قدسي أخضر، وعلى رأسه . جيد أنت، ومعىن قطلو يوسن مبارك قدومك

مث انصرف إىل جملسه راجالً، والناس يتعرضون له بالشكايات، فيقف لكل مشتٍك منهم . شاشية مثله
 خرقة، والناس خارجها ميمنة وميسرة، مث حبث عين فوصلت إليه وهو يف. صغرياً أو كبرياً ذكراً او انثى
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واألمراء منهم على الكراسي، وأصحام وقوف على رؤوسهم، وبني أيديهم، وسائر اجلند قد جلسوا 
وهم أهل النوبة يقعدون هنالك إىل العصر، ويأيت آخرون . صفوفاً، وأمام كل واحد منهم سالحه

وملا دخلت إىل امللك . ياب القطن يكونون اوقد صنعت هنالك سقائف من ث. فيقعدون إىل آخر الليل
بداخل اخلرقة، وجدته جالساً على كرسي شبه املنرب، مكسٍو باحلرير املزركش بالذهب، وداخل اخلرقة 

ملبس بثياب احلرير املذهب، والتاج املرصع باجلوهر واليواقيت معلق فوق رأس السلطان، بينه وبني رأسه 
ى الكراسي عن ميينه ويساره، وأوالد امللوك بأيديهم املذاب بني يديه، وعند واألمراء الكبار عل. قدر ذراع

" بفتح اهلمزة " وهم يسمون آل طمغى وآل . باب اخلرقة النائب والوزير واحلاجب وصاحب العالمة

 وقام إيل. ومعناه العالمة" بفتح الطاء املهمل وسكون امليم والغني املعجم املفتوح " معناه األمحر وطمغى 

أربعتهم حني دخويل ودخلوا معي، فسلمت عليه وسألين، وصاحب العالمة يترجم بيين وبينه، عن مكة 
واملدينة والقدس شرفها اهللا، وعن مدينة اخلليل عليه السالم، وعن دمشق ومصر وامللك الناصر، وعن 

عه الصلوات، وذلك أيام وكنا حنضر م. مث أذن املؤذن بالظهر فانصرفنا. العراقني وملكهما، وبالد األعاجم
فكان ال يترك صالة الصبح والعشاء يف اجلماعة، ويقعد للذكر بالتركية بعد صالة . الربد الشديد املهلك

وكذلك يفعلون . ويأيت إليه كل من يف املسجد فيصافحه ويشد بيده على يده. الصبح إىل طلوع الشمس
 والتمر عزيز عندهم، وهم يتربكون به، يعطي وكان إذا أويت دية من زبيب أو متر،. يف صالة العصر

  .منها بيده لكل من يف املسجد

  حكاية 

    

فجاء أحد فتيانه بسجادة . ومن فضائل هذا امللك أنه حضرت صالة العصر يوماً، ومل حيضر السلطان
إن موالنا يريد أن : ووضعها قبالة احملراب حيث جرت عادته أن يصلي، وقال لإلمام حسام الدين الياغي

 الصالة، براي حد او براي مناز، ومعناها: فقام اإلمام املذكورة وقال. تنتظره بالصالة قليالً ريثما يتوضأ
وقد جاء السلطان، وقد صلي . مث أمر املؤذن بإقامة الصالة. طرمشريين، أي الصالة هللا أو لطرمشريين

منها ركعتني، فصلى الركعتني األخريني حيث انتهى به القيام، وذلك يف املوضع الذي تكون فيه أنعلة 
مام ليصافحه وهو يضحك، وجلس قبالة احملراب، الناس عند باب املسجد، وقضى ما فاته، وقام إىل اإل

إذا مشيت إىل بالدك، فحدث أن فقرياً من : فقال يل. والشيخ اإلمام إىل جانبه، وأنا إىل جانب اإلمام
وكان هذا الشيخ يعظ الناس يف كل مجعة، ويأمر السلطان . فقراء االعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك

وكان ال . عن الظلم، ويغلظ عليه القول، والسلطان ينصت لكالمه ويبكيباملعروف، وينهاه عن املنكر و
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وكان هذا الشيخ من عباد اهللا . يقبل من عطاء السلطان شيئاً، ومل يأكل قط من طعامه، وال لبس من ثيابه
وكنت كثرياً ما أرى عليه قباء قطن مبطن بالقطن حمشواً به، وقد بلي ومتزق، وعلى رأسه . الصاحلني

يا سيدي، ما هذا القباء الذي : فقلت له يف بعض األيام. ة لبد يساوي مثلها قرياطاً، وال عمامة عليهقلنسو
يا ولدي ليس هذا القباء يل، وإمنا هو البنيت، فرغبت منه أن ياخذ : فقال يل. أنت البسه ؟ إنه ليس جبيد

ئاً، ولو كنت اقبل من أحد عاهدت اهللا منذ مخسني سنة أن ال أقبل من أحد شي: بعض ثيايب، فقال يل
  .لقبلت منك

وملا عزمت على السفر بعد مقامي عند هذا السلطان أربعة ومخسني يوماً، أعطاين السلطان سبعمائة دينار 
وملا ذكرا له أخذ أكمامي وجعل يقبلها . دراهم، وفروة مسور تساوي مائة دينار، طلبتها منه ألجل الربد

وملا اردت وداعه أدركته يف أثناء طريقه .  خلق، وأعطاين فرسني ومجلنيبيده تواضعاً منه وفضالً وحسن
فو اهللا ما قدرت على أن أنطق بكلمة لشدة الربد، ففهم ذلك . وكان اليوم شديد الربد جداً. إىل متصيده

وبعد سنتني من وصويل إىل أرض اهلند بلغنا اخلرب بأن املأل من قومه . وضحك، وأعطاين يده وانصرفت
ائه اجتمعوا بأقصى بالده ااورة للصني، وهنالك معظم عساكره، وبايعوا ابن عم له امسه بوزن أغلي وأمر

" بضم اهلمزة وسكون الغني املعجمة وكسر الالم " وكل من كان من أبناء امللوك فهم يسمونه أغلي 

وسبب بيعتهم . السرية، وكان مسلماً إال أنه فاسد الدين سيء "بضم الباء املوحدة وضم الزاي " وبوزن 
له وخلعهم لطرمشريين أن طرمشريين خالف أحكام جدهم تنكيز اللعني الذي خرب بالد اإلسالم، وقد 

بفتح الياء آخر احلروف والسني " وكان تنكيز ألف كتاباً يف أحكامه يسمى عندهم اليساق . تقدم ذكره
ومن مجلة أحكامه أم . فخلعه واجب، وعندهم أنه من خالف أحكام هذا الكتاب "املهمل وآخره قاف 

جيتمعون يوماً يف السنة يسمونه الطوى ومعناه يوم الضيافة ويأيت أوالد تنكيز واألمراء من أطراف البالد، 
وحيضر اخلواتني وكبار األجناد، وإن كان سلطام قد غري شيئاً من تلك األحكام يقوم إليه كرباؤهم 

ويأخذون بيده ويقيمونه عن . فعلت كذا، وقد وجب خلعكغريت كذا وغريت كذا و: فيقولون له
سرير امللك، ويقعدون غريه من أبناء تنكيز، وإن كان أحد األمراء الكبار أذنب ذنباً يف بالده حكموا عليه 

وكان السلطان طرمشريين قد أبطل حكم هذا اليوم، وحما رمسه، فأنكروه عليه أشد اإلنكار، . مبا يستحقه
يضاً كونه أقام أربع سنني فيما يلي خراسان من بالده، ومل يصل إىل اجلهة اليت توايل وأنكروا عليه أ

والعادة أن امللك يقصد تلك اجلهة يف كل سنة، فيخترب أحواهلا وحال اجلند ا، ألن أصل ملكهم . الصني
  .ودار امللك هي مدينة املالق. منها

    

ريين على نفسه من أمرائه، ومل يأمنهم، فركب يف فلما بايعوا بوزن أتى يف عسكر عظيم، وخاف طرمش
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مخسة عشر فارساً، يريد بالد غزنة، وهي من عمالته، وواليها كبري أمرائه، وصاحب سره برنطيه؛ وهذا 
. األمري حمب يف اإلسالم واملسلمني، قد عمر يف عمالته حنو أربعني زاوية، فيها الطعام للوارد والصادر

فلما . ة، ومل أر قط فيمن رأيته من اآلدميني جبميع بالد الدنيا أعظم خلقه منهوحتت يده العساكر العظيم
وكان السلطان . عرب ر جيحون وقصد طريق بلخ، رآه بعض األتراك من أصحاب ينقي ابن أخيه كبك

ما فر : فلما أعلمه التركي خبربه قال. طرمشريين املذكور قتل أخاه كبك املذكور، وبقي ابنه ينقي ببلخ
ووصل بوزن إىل مسرقند وخبارى فبايعه . فركب يف أصحابه وقبض عليه وسجنه. ال ألمر حدث عليهإ

الناس، وجاءه ينقي بطرمشريين، فيذكر أنه ملا وصل إىل نسف، خبارج مسرقند، قتل هنالك ودفن ا، 
ف معقودة بكا" وكردن . إنه مل يقتل، كما سنذكره: وقيل. وخدم تربته الشيخ مشس الدين كردن بريدا

بضم الباء املوحدة وكسر الراء وياء مد " ومعناه العنق، وبريدا " وراء مسكن ودال مهمل مفتوح ونون 
ويسمى بذلك لضربة كانت يف عنقه، وقد رأيته بأرض اهلند، ويقع ذكره . معناه املقطوع" ودال مهمل 

، وأخته وزوجها " أغلي "وملا ملك بوزن هرب ابن السلطان طرمشريين، وهو بشاي أغل . فيما بعد
فريوز إىل ملك اهلند، فعظمهم وأنزهلم مرتلة عليه بسبب ما كان بينه وبني طرمشريين من الود واملكاتبة 

مث بعد ذلك أتى رجل من أرض السند، وادعى أنه هو طرمشريين، . واملهاداة، وكان خياطبه باألخ
ك اهلند، ووايل بالد السند، ويسمى ملك فسمع بذلك عماد امللك سرتيز غالم مل. واختلف الناس فيه

فبعث إليه بعض . وهو الذي تعرض بني يديه عساكر اهلند، وإليه أمرها، ومقره مبلتان قاعدة السند. عرض
فضرب . فأمر له بالسراجة، وهي أفراج. األتراك العارفني به، فعادوا إليه وأخربوه أنه هو طرمشريين حقاً

ب ملثله، وخرج الستقباله، وترجل له وسلم عليه، وأتى يف خدمته إىل خارج املدينة، ورتب له ما يرت
وبعث إىل ملك اهلند خيربه، فبعث إليه . ومل يشك أحد أنه هو. السراجة، فدخلها راكباً كعادة امللوك

وكان يف خدمة ملك اهلند حكيم ممن خدم طرمشريين فيما تقدم، وهو . األمراء يستقبلونه بالضيافات
أنا أتوجه إليه، وأعرف حقيقة أمره، فإين كنت عاجلت له دمالً حتت : فقال للملك. ء باهلندكبري احلكما

  .ركبته وبقي أثره، وبه أعرفه

فأتى إليه ذلك احلكيم، واستقبله مع األمراء، ودخل عليه والزمه لسابقته عنده، وأخذ يغمز رجليه، 
فتحقق . الذي عاجلته ؟ ها هو ذا وأراه أثرهتريد أن تنظر إىل الدمل : وقال له. وكشف عن األثر فشتمه

مث إن الوزير خواجه جهان أمحد بن إياس وكبري األمراء . أنه هو، وعاد إىل ملك اهلند فأعلمه بذلك
يا خوند عامل، هذا السلطان : قطلوخان معلم السلطان أيام صغره دخال على ملك اهلند، وقاال له

أرأيت إن اجتمعوا . من قومه حنو أربعني ألفاً وولده وصهرهوها هنا . وصح أنه هو. طرمشريين قد وصل
فلما . وأمر أن يؤتى بطرمشريين معجالً. عليه ما يكون من العمل ؟ فوقع هذا الكالم مبوقع منه عظيم
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بامادر كاين، وهي شتمة قبيحة، : وقال له السلطان. دخل عليه أمر باخلدمة كسائر الواردين، ومل يعظم
واهللا لوال املعرة . وهذا خادم تربته عندنا. إنك طرمشريين ؟ وطرمشريين قد قتل: كيف تكذب وتقول

واذهبوا به إىل دار بشاي أغلي وأخته ولدي طرمشريين، . ولكن أعطوه مخسة آالف دينار. لقتلتك
وبات عندهم واحلراس حيرسونه . فدخل عليهم فعرفوه. إن هذا الكاذب يزعم أنه والدكم: وقولوا هلم
  .وخافوا أن يهلكوا بسببه فأنكروه. الغدوأخرج ب

فسلك طريق كبج ومكران، وأهل البالد يكرمونه ويضيفونه ويهادونه، . ونفي عن بالد اهلند والسند
وملا دخلت عند وصويل من اهلند إىل . ووصل إىل شرياز، فأكرمه سلطاا أبو إسحاق، وأجرى له كفايته

 لقاءه، ومل أفعل، ألنه كان يف دار ال يدخل إليه أحد إال بإذن وأردت. ذكر يل أنه باق ا. مدينة شرياز
  .فخفت مما يتوقع بسبب ذلك، مث ندمت على عدم لقائه. من السلطان أيب إسحق

    

وذلك أنه ملا ملك، ضيق على املسلمني، وظلم الرعية، وأباح للنصارى واليهود : رجع احلديث إىل بوزن
ذلك وتربصوا به الدوائر، واتصل خربه خبليل ابن السلطان اليسور عمارة كنائسهم، فضج ااملسلمون من 

املهزوم على خراسان، فقصد ملك هراة، وهو السلطان حسن ابن السلطان غياث الدين الغوري، فأعلمه 
فبعث معه امللك . مبا كان يف نفسه، وسأل منه اإلعانة بالعساكر واملال على أن يشاطره امللك إذا استقام

فلما مسع أمراء السلطان بقدوم خليل تلقوه بالسمع . وبني هراة وترمذ تسعة أيام.  عظيماًحسني عسكراً
وكان أول قادم عليه عالء امللك خداوند زاده صاحب ترمذ، وهو أمري . والطاعة والرغبة يف جهاد العدو

وض إليه أمره، فأتاه يف أربعة آالف من املسلمني، فسر به وواله وزارته، وف. كبري شريف حسيين النسب
فمالت العساكر . وجاء األمراء من كل ناحية واجتمعوا على خليل والتقى مع بوزن. وكان من األبطال

وتلك عادة هلم أم ال يقتلون من . فقتله خنقاً وبأوتار القسي. إىل خليل، وأسلموا بوزن وأتوا به أسرياً
عرض عساكره بسمرقند، فكانوا مثانني ألفاً، عليهم واستقام امللك خلليل، و. كان من أبناء امللوك إال خنقاً

فقدم التتر على أنفسهم . فصرف العسكر الذي جاء به من هراة، وقصد بالد املالق. وعلى خيلهم الدروع
ومحي القتال، وصرب ". طراز " واحداً منهم، ولقوه على مسرية ثالث من املالق، ومبقربة من أطراز 

د زاده وزيره يف عشرين ألفاً من املسلمني محلة مل يثبت هلا التتر، فازموا فحمل األمري خداون. الفريقان
. وخرج إىل استئصال من بقي من التتر، فأذعنوا له بالطاعة. وأقام خليل باملالق ثالثاً. واشتد فيهم القتل

بالعساكر، مث وبعث إليه سلطان اخلطا . وجاز إىل ختوم اخلطا والصني، وفتح مدينة قراقرم ومدينة بش بالغ
وأظهر العدل، ورتب العساكر باملالق، وترك ا . وعظم أمر خليل، وهابته امللوك. وقع بينهما الصلح

مث إن الترك أرادوا الفتنة، فسعوا إىل خليل بوزيره . وانصرف إىل مسرقند وخبارى. وزيره خداوند زاده
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قرابته من النيب صلى اهللا عليه وسلم وكرمه املذكور، وزعموا أنه يريد الثورة، ويقول، إنه أحق بامللك، ل
فلما فدم عليه . فبعث والياً إىل املالق عوضاً عنه، وأمره أن يقدم عليه نفر يسري من أصحابه. وشجاعته

وكان خليل، ملا عظم أمره، بغى على . فكان ذلك شبب خراب ملكه. قتله عند وصوله من غري تثبت
فكتب إليه أن خيطب يف بالد بامسه، ويضرب . العساكر واملالصاحب هراة الذي أورثه امللك وجهزه ب

فتجهز خليل . الدنانري والدراهم على سكته، فغاظ ذلك امللك حسيناً، وأنف منه وأجابه بأقبح جواب
وبلغ خربه إىل امللك حسني فجهز العساكر مع ابن . لقتاله، فلم توافقه عساكر اإلسالم ورأوه باغياً عليه

فازم خليل وأتى به إىل امللك حسني أسرياً، فمن عليه بالبقاء، وجعله . والتقى اجلمعانعمه ملك رونا، 
وعلى هذا احلال تركته عنده، ويف أواخر سنة سبع وأربعني . يف دار، وأعطاه جارية، وأجرى عليه النفقة

  .عند خروجي من اهلند

    

وهي من أكرب املدن .  إىل مدينة مسرقندملا عاد السلطان طرمشريين، سافرت: ولنعد إىل ما كنا بسبيله
. مبنية على شاطئ واٍد يعرف بوادي القصارين، عليه النواعري تسقى البساتني. وأحسنها وأمتها مجاالً

وهلم عليه مساطب وجمالس يقعدون عليها، . وعنده جيتمع أهل البلد بعد صالة العصر للرتهة والتفرج
وكانت على شاطئه قصور عظيمة، وعمارة تنبئ عن علو . والتودكاكني تباع ا الفاكهة وسائر املأك

ويف داخلها . وكذلك املدينة خرب كثري منها، وال سور هلا وال أبواب عليها. فدثر أكثر ذلك. مهم أهلها
وخبارج مسرقند . وهم خري من أهل خبارى. وأهل مسرقند هلم مكارم وأخالق وحمبة يف الغريب. البساتني

وخيرج . اس بن عبد املطلب، رضي اهللا عن العباس وعن ابنه، وهو املستشهد حني فتحهاقثم بن العب. قرب
والتتر يأتون لزيارته، وينذرون له النذور العظيمة، ويأتون . أهل مسرقند كل ليلة اثنني ومجعة إىل زيارته

خلدام الزاوية والقرب و. إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانري، فيصرف ذلك يف النفقة على الوارد والصادر
وعليه قبة قائمة على أربع أرجل، ومع كل رجل ساريتان من الرخام، منه اخلضر والسود والبيض . املبارك
وعلى القرب خشب . وحيطان القبة بالرخام ازع املنقوش بالذهب، وسقفها مصنوع بالرصاص. واحلمر

. وفرش القبة بالصوف والقطن. قناديل الفضةوفوقه ثالثة من . األبنوس املرصع، مكسو األركان بالفضة

وبالزاوية . وخارجها ر كبري يشق الزاوية اليت هنالك، على حافتيه األشجار ودوايل العنب واليامسني
كانوا . ومل يغري التتر أيام كفرهم شيئاً من حال هذا املوضع املبارك. مساكن يسكنها الوارد والصادر

وكان الناظر يف كل حال من هذا الضريح املبارك وما يليه حني . آلياتيتربكون به، ملا يرون له من ا
نزولنا به األمري غياث الدين حممد بن عبد القادر ابن عبد العزيز بن يوسف ابن اخلليفة املستنصر باهللا 
العباسي، قدمه لذلك السلطان طرمشريين ملا قدم عليه من العراق، وهو اآلن عند ملك اهلند، وسيأيت 
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وسافر إىل . ولقيت بسمرقند قاضيها املسمى عندهم صدر اجلهان، وهو من الفضالء ذوي املكارم. ذكره
  .بالد اهلند بعد سفري إليها فأدركته منيته مبدينة ملتان قاعدة بالد السند

  حكاية 

    

 دون ملا مات هذا القاضي مبلتان كتب صاحب اخلرب بأمره إىل ملك اهلند، وأنه قدم برسم بابه، فاخترم
ذلك فلما بلغ اخلرب إىل امللك، أمر أن يبعث إىل أوالده عدد من آالف الدنانري، ال أذكره اآلن، وأمر أن 

ومللك اهلند يف كل بلد من بالده، . يعطى ألصحابه ما كان يعطى هلم لو وصلوا معه وهو بقيد احلياة
وإذا أتى . د عليه من الواردينصاحب اخلرب يكتب له بكل ما جيري يف ذلك البلد من األمور، وممن ير

الوارد كتبوا من أي البالد ورد، وكتبوا امسه ونعته وثيابه وأصحابه وخيله وخدامه وهيئته من اجللوس 
واملأكل، ومجيع شؤونه وتصرفاته وما يظهر منه من فضيلة أو ضدها، فال يصل الوارد إىل امللك إال وهو 

. وسافرنا من مسرقند فاجتزنا ببلدة نسف.  ما يستحقهعارف جبميع حاله، فتكون كرامته على مقدار

وإليها ينسب أبو حفص عمر النسفي، مؤلف كتاب املنظومة يف املسائل اخلالفية بني الفقهاء األربعة رضي 
اهللا عنهم، مث وصلنا إىل مدينة ترمذ اليت ينسب إليها اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي 

وا البساتني . وهي مدينة كبرية حسنة العمارة واألسواق ختترقها األار. ري يف السننمؤلف اجلامع الكب
وأهلها يغسلون . الكثرية والعنب، والسفرجل ا متناهي الطيب، واللحوم ا كثرية، وكذلك األلبان

فإذا . ناًويكون عند كل صاحب محام أوعية كبار مملوءة لب. رؤوسهم يف احلمام باللنب عوضاً عن الطفل
وأهل اهلند جيعلون . دخل الرجل احلمام أخذ منها يف إناء صغري فغسل رأسه، وهو يرطب الشعر ويصقله

يف رؤوسهم زيت السمسم، ويسمونه الشريج، ويغسلون الشعر بعده بالطفل، فينعم اجلسم، ويصقل 
لقدمية مبنية على وكانت مدينة ترمذ ا. وبذلك طالت حلى أهل اهلند ومن سكن معهم. الشعر ويطيله

وكان نزولنا ا بزاوية الشيخ . شاطئ جيحون، فلما خرا تنكيز، بنيت هذه احلديثة على ميلني من النهر
الصاحل عزيزان، من كبار املشايخ وكرمائهم، كثري املال والرباع والبساتني، ينفق على الوارد والصادر من 

وكتب يل إليها بالضيافة، . ها عالء امللك خداوند زادهواجتمعت قبل وصويل إىل هذه املدينة بصاحب. ماله
ولقيت أيضاً قاضيها قوام الدين، وهو متوجه لرؤية السلطان . فكانت حتمل إلينا أيام مقامنا ا يف كل يوم

وألخويه ضياء . طرمشريين، وطالب لإلذن له يف السفر إىل بالد اهلند، وسيأيت ذكر لقائي له بعد ذلك
لدين مبلتان، وسفرنا مجيعاً إىل اهلند، وذكر أخويه اآلخرين عماد الدين وسيف الدين، الدين وبرهان ا

ولقائي هلما حبضرة ملك اهلند، وذكر ولديه وقدومهما على ملك اهلند بعد قتل أبيهما، وتزوجيهما ابنيت 
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. د خراسانمث جزنا ر جيحون إىل بال. الوزير خواجه جهان، وما جرى يف ذلك كله إن شاء اهللا تعاىل

وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة الوادي يوماً ونصف يوم يف صحراء ورمال ال عمارة ا إىل مدينة 
وكانت ضخمة فسيحة . ومن رآها ظنها عامرة إلتقان بنائها. بلخ، وهي خاوية على عروشها غري عامرة

والناس ينسبون . أصبغة الالزوردومساجدها ومدارسها باقية الرسوم حىت اآلن، ونقوش مبانيها مدخلة ب
الالزورد إىل خراسان، وإمنا جيلب من جبال بدخشان اليت ينسب إليها الياقوت البدخشي، والعامة 

وخرب هذه املدينة تنكيز اللعني، وهدم من مسجدها . البلخش، وسأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل: يقولون
. وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحها. واريهحنو الثلث، بسبب كرت ذكر له أنه حتت سارية من س

  .ومسجد بلخ أمجل منه يف سوى ذلك. ومسجد رباط الفتح باملغرب يشبهه يف عظم سواريه

  حكاية 

    

ذكر يل بعض أهل التاريخ، أن مسجد بلخ بنته امرأة كان زوجها أمرياً ببلخ لبين العباس، يسمى داود بن 
. فبعث إليهم من يغرمهم مغرماً فادحاً. ى أهل بلخ حلادث أحدثوهفاتفق أن اخلليفة غضب مرة عل. علي

فلما بلغ إىل بلخ أتى نساؤها وصبياا إىل تلك املرأة اليت بنت املسجد، وهي زوج أمريهم، وشكوا حاهلم 
فبعثت إىل األمري الذي قدم برسم تغرميهم بثوب هلا مرصع باجلوهر قيمته أكثر . وما حلقهم من هذا املغرم

. اذهب ذا الثوب إىل اخلليفة، فقد أعطيته صدقة عن أهل بلخ لضعف حاهلم: ا أمر بتغرميه، فقالت لهمم

أتكون املراة أكرم : فذهب به إىل اخلليفة وألقى الثوب بني يديه وقص عليه القصة، فخجل اخلليفة وقال
.  وأسقط عن أهل بلخ خراج سنةمنا ؟ وأمره برفع املغرم عن أهل بلخ، وبالعودة إليها لريد للمرأة ثوا،

أوقع بصر : فقالت له. فعاد األمري إىل بلخ، وأتى مرتل املرأة وقص عليها مقالة اخلليفة ورد عليها الثوب
. ال ألبس ثوباً وقع عليه بصر غري ذي حمرم مين، وأمرت ببيعه: قالت. نعم: اخلليفة على هذا الثوب ؟ قال

وفضل من مثن الثوب .  مقابلته مبين بالكذان ، وهو عامر حىت اآلنفبين منه املسجد والزاوية ورباط يف
. فذكر أا أمرت بدفنه حتت بعض سواري املسجد، ليكون هنالك متيسراً إن احتيج إليه. مقدار ثلثه

خرج فأخرب تنكيز ذه احلكاية، فأمر دم سواري املسجد، فهدم منها حنو الثلث، ومل جيد شيئاً، فترك 
وخبارج بلخ قرب يذكر أنه قرب عكاشة بن حمصن األسدي صاحب رسول اهللا صلى اهللا .  حالهالباقي على

وعليه زاوية معظمة ا كان نزولنا، وخبارجها بركة . عليه وسلم تسليماً، الذي يدخل اجلنة بال حساب
ة يعرف وشيخ هذه الزاوي. يرتل الواردون يف الصيف حتت ظالهلا. ماء عجيبة، عليها شجرة جوز عظيمة

منها قرب حزوقيل النيب . باحلاج خرد، وهو الصغري من الفضالء، وركب معنا وأرانا مزارات هذه املدينة
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ووقفنا . وزرنا ا أيضاً قبوراً كثرية من قبور الصاحلني، ال أذكرها اآلن. عليه السالم، وعليه قبة حسنة
.  بالصخر األبيض الذي يشبه الكذانعلى دار إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه، وهي دار ضخمة مبنية

مث سافرنا من . وكان زرع الزاوية مقترناً ا، وقد سدت عليه فلم ندخلها، وهي مبقربة من املسجد اجلامع
وهي قرى كثرية عامرة ا املياه اجلارية . سبعة أيام" قهستان " مدينة بلخ، فسرنا يف جبال قوةاستان 

وبعد . تني، وا زوايا كثرية فيها الصاحلون املنقطعون إىل اهللا تعاىلواألشجار املورقة وأكثرها شجر ال
اثنتان : ومدن خراسان العظيمة أربع. ذلك كان وصولنا إىل مدينة هراة، وهي أكرب املدن العامرة خبراسان

رة، ومدينة هراة كبرية عظيمة كثرية العما. عامرتان ومها هراة ونيسابور، واثنتان خربتان ومها بلخ ومرو
وهم على مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه، وبلدهم طاهر من . وألهلها صالح وعفاف وديانة

  .الفساد

  ذكر سلطان هراة

والتأييد . وهو السلطان املعظم حسني ابن السلطان غياث الدين الغوري، صاحب الشجاعة املأثورة
ثنني ما يقضي منه العجب، أحدمها عند مالقاة والشجاعة ظهر له من إجناد اهللا تعاىل وتأييده يف موطنني ا

جيشه للسلطان خليل الذي بغى عليه، وكان منتهى أمره حصوله أسرياً يف يديه، واملوطن الثاين عند 
وويل السلطان . وكان منتهى أمره تبديده وفراره وذهاب ملكه. مالقاته بنفسه ملسعود، سلطان الرافضة

  .افظ، وويل أخوه بعد أبيه غياث الدينحسني امللك بعد أخيه املعروف باحل

  حكاية الرافضة

وكان هلما مخسة من األصحاب، . أحدمها يسمى مبسعود واآلخر يسمى مبحمد: كان خبراسان رجالن
، ويعرفون "سربداران " وهم من الفتاك، ويعرفون بالعراق بالشطار، ويعرفون خبراسان بسرابداران 

 على الفساد وقطع الطرق وسلب األموال، وشاع خربهم، وسكنوا جبالً فاتفق سبعتهم. بالعراق بالصقور
وخيرجون . فكانوا يكمنون بالنهار". سيزوار " منيعاً مبقربة من مدينة بيهق، وتسمى أيضاً مدينة سيزار 

وانثال عليهم أشباههم من . بالليل والعشي، فيضربون على القرى، وبقطعون الطرق، ويأخذون األموال
 والفساد، فكثر عددهم واشتدت شوكتهم وهام الناس، وضربوا على مدينة بيهق فملكوها، أهل الشر

. مث ملكوا سواها من املدن، واكتسبوا األموال وجندوا اجلنود وركبوا اخليل، وتسمى مسعود بالسلطان

جاعة أمره وإن ظهرت له ش. فكل عبد فر منهم يعطيه الفرس واملال. وصار العبيد يفرون عن مواليهم إليه
على مجاعة، فعظم جيشه واستفحل أمره ومتذهب مجيعهم مبذهب الرفض، وطمحوا إىل استئطال أهل 
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وكان مبشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى حبسن، . السنة خبراسان، وأن جيعلوها كلمة واحدة رافضية
حىت كانت . وهو عندهم من الصلحاء، فوافقهم على ذلك، ومسوه باخلليفة وأمرهم بالعدل فأظهروه

وغلبوا على نيسابور، . الدراهم والدنانري تسقط يف معسكرهم فال يلتقطها أحد حىت يأيت را فيأخذها
وبعث إليهم السلطان طغيتمور بالعساكر فهزموه، مث بعث إليهم نائبه أرغون شاه فهزموه وأسروه ومنوا 

، وملكوا البالد، وتغلبوا على سرخس عليه، مث غزاهم طغيتمور بنفسه يف مخسني ألفاً من التتر فهزموه
وجعلوا خليفتهم مبشهد علي بن موسى الرضا، وتغلبوا . والزاوه وطوس، وهي من أعظم بالد خراسان

فلما بلغ ذلك . على مدينة اجلام، ونزلوا خبارجها وهم قاصدون مدينة هراة، وبينها وبينهم مسرية ست
ينة واستشارهم، هل يقيمون حىت يأيت القوم أو ميضوا إليهم امللك حسيناً مجع األمراء والعساكر وأهل املد

إم ينسبون : ويقال. فوقع إمجاعهم على اخلروج إليهم، وهم قبيلة واحدة يسمون الغورية. فيناجزوهم
فتجهزوا أمجعون، واجتمعوا من أطراف البالد، وهم ساكنون بالقرى، . على غور الشام، وإن أصلهم منه

. ترعى منه ماشيتهم وخيلهم. ، وهي مسرية أربع، ال يزال عشبها أخضر"غيس بد" وبصحراء مرغيس 

وعضدهم أهل مدينة مسنان، ونفروا مجيعاً إىل . وأكثر شجرها الفستق، ومنها حيمل إىل أرض العراق
واجتمعت الرافضة يف . الرافضة، وهم مائة وعشرون ألفاً ما بني رجاله وفرسان، يقودهم امللك حسني

مث كانت الدائرة . وصرب الفريقان معاً. وكانت املالقاة بصحراء بوشنج. ني ألفاً من الفرسانمائة ومخس
على الرافضة، وفر سلطام مسعود، وثبت خليفتهم حسن يف عشرين ألفاً حىت قتل، وقتل أكثرهم، وأسر 

الضحى، وذكر يل بعض من حضر هذه الوقعة أن ابتداء القتال كان يف وقت . منهم حنو أربعة آالف
ونزل امللك حسني بعد الظهر فصلى، وأيت بالطعام، فكان هو وكرباء أصحابه . وكانت اهلزمية عند الزوال

وعاد إىل حضرته بعد هذا الفتح العظيم، وقد نصر اهللا السنة . يأكلون، وسائرهم يضربون أعناق األسرى
ونشأ راة . د عام مثانية وأربعنيوكانت هذه الوقعة بعد خروجي من اهلن. على يديه، وأطفأ نار الفتنة

. رجل من الزهاد والصلحاء الفضالء وامسه نظام الدين موالنا، وكان أهل هراة حيبونه، ويرجعون إىل قوله

وكان يعظهم ويذكرهم، وتوافقوا معه على تغيري املنكر، وتعاقد معهم على ذلك خطيب املدينة املعروف 
. متزوج بزوجة والده، وهي من أحسن الناس صورة وسريةمبلك ورنا، وهو ابن عم امللك حسني، و

  .وكانوا مىت علموا مبنكر، ولو كان عند امللك غريوه. وامللك خيافه على نفسه، وسنذكر خربه

  حكاية
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. ذكر يل ام تعرفوا يوماً أن بدار امللك حسني منكراً، فاجتمعوا لتغيريه، وحتصن منهم بداخل داره

فاستحضر الفقيه وكبار البلد، وكان قد شرب . فخاف منهم. ستة آالف رجلفاجتمعوا على الباب يف 
  .اخلمر فأقاموا عليه احلد بداخل قصره، وانصرفوا عنه

  حكاية هي سبب قتل الفقيه نظام الدين المذكور

    

وهم حنو . كانت األتراك ااورون ملدينة هراة الساكنون بالصحراء، وملكهم غيتمور الذي مر ذكره
. وذلك قبل هزميته للرافضة.  ألفاً، خيافهم امللك حسني، ويهدي هلم اهلدايا يف كل سنة، ويداريهممخسني

ومن عادة هؤالء األتراك التردد إىل مدينة هراة، ورمبا شربوا ا . وأما بعد هزميته للرافضة تغلب عليهم
وهؤالء األتراك أهل . انفكان نظام الدين حيد من وجد منهم سكر. اخلمر، وأتاها بعضهم وهو سكران

جندة وبأس، وال يزالون يضربون على بالد اهلند، فيسبون ويقتلون، ورمبا سبوا بعض املسلمات الاليت 
يكن بأرض اهلند ما بني الكفار، فإذا خرجوا ن إىل خراسان يطلق نظام الدين املسلمات من أيدي 

فاتفق مرة أن . والكافرات آذان مثقوبات. ذنوعالمة النسوة املسلمات بأرض اهلند ترك ثقب األ. الترك
أمرياً من أمراء الترك يسمى متور ألطي سىب امرأة، وكلف ا شديداً، فذكرت أا مسلمة، فانتزعها الفقيه 

فبلغ ذلك من التركي مبلغاً عظيماً، وركب يف آالف من أصحابه، وأغار على خيل هراة، وهي . من يده
فلم يتركوا ألهل هراة ما يركبون وال ما حيلبون، . ، واحتملوها" بدغيس "يف مرعاها بصحراء مرغيس 

ومل جيد السلطان وال جنده خيالً يتبعوم ا، فبعث . وصعدوا ا إىل جبل هنالك ال يقدر عليهم فيه
 فأجابوا بأم ال. إليهم رسوالً يطلب منهم رد ما أخذوه من املاشية واخليل، ويذكرهم العهد الذي بينهم

وكان الشيخ أبو أمحد . ال سبيل إىل هذا: فقال السلطان. يردون ذلك حىت ميكنوا من الفقيه نظام الدين
اجلسيت حفيد الشيخ مودود اجلسيت له خبراسان شأن عظيم، وقوله معترب لديهم، فركب يف مجاعة خيل 

فكأن الناس . وا بذلك مث أردهأنا أمحل الفقيه نظام الدين معي إىل الترك لريض: فقال. من أصحابه ومماليكه
. فركب مع الشيخ أيب أمحد ووصل اىل الترك. ورأى الفقيه نظام الدين اتفاقهم على ذلك. مالوا إىل قوله

. أنت أخذت امرأيت مين، وضربه بدبوسه فكسر دماغه، فخر ميتاً: فقام إليه األمري متور ألطي وقال له

نالك إىل بلده، ورد الترك ما كانوا أخذوه من اخليل فسقط يف أيدي الشيخ أيب أمحد، وانصرف من ه
وبعد مدة قدم ذلك التركي الذي قتل الفقيه على مدينة هراة، فلقيه مجاعة من أصحاب الفقيه، . واملاشية

وملا كان بعد هذا، بعث . وفر أصحابه. فتقدموا إليه كأم مسلمون عليه، وحتت ثيام السيوف فقتلوه
ملك ورنا الذي كان رفيق الفقيه نظام الدين يف تغيري املنكر رسوالً إىل ملك امللك حسني ابن عمه 
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فقصد بالد اهلند ولقيته وانا خارج منها . فلما حصل ا بعث إليه أن يقيم هنالك وال يعود إليه. سجستان
ماليك ويف طبعه حب الرياسة والصيد والرباز واخليل وامل. مبدينة سيوستان من السند، وهو أحد الفضالء

فكان . واألصحاب واللباس امللوكي الفاخر، ومن كان على هذا الترتيب فإنه ال يصلح حاله بأرض اهلند
إن : وقيل. وقتله به بعض أهل هراة املقيمني باهلند بسبب جارية. من أمره أن ملك اهلند واله بلداً صغرياً

دم امللك حسني ملك اهلند بعد موت ملك اهلند دس عليه من قتله بسعي امللك حسني يف ذلك، وألجله خ
وجمباها مخسون ألفاً من دنانري . ملك ورنا املذكور، وهاداه ملك اهلند، وأعطاه مدينة بكار من بالد السند

سافرنا من هراة إىل مدينة اجلام، وهي متوسطة " ولنعد إىل ما كان بسبيله فنقول . " الذهب يف كل سنة
وهي تنسب إىل . واحلرير ا كثري. ثرية وأار، وأكثرها التوتحسنة، ذات بساتني وأشجار وعيون ك

الويل العابد الزاهد شهاب الدين أمحد اجلامي، وسنذكر حكايته، وحفيده الشيخ أمحد املعروف بزاده 
وذكر يل . وهلم ا نعمة وثروة. واملدينة اآلن ألوالده، وهي حمررة من قبل السلطان. الذي قتله ملك اهلند

به أن السلطان أبا سعيد ملك العراق قدم خراسان مرة ونزل على هذه املدينة وا زاوية الشيخ، من اثق 
فأضافه ضيافة عظيمة، وأعطى لكل خباء مبحلته رأس غنم، ولكل أربعة رجال رأس غنم، ولكل دابة 

  .باحمللة من فرس وبغل ومحار علف ليلة، فلم يبق يف احمللة حيوان إال وصلته ضيافته

  ية الشيخ شهاب الدينحكا

  الذي تنسب إليه مدينة الجام 

    

يذكر أنه كان صاحب راحة مكثراً من الشراب، وكان له من الندماء حنو ستني، وكانت هلم عادة أن 
مث . جيتمعوا يوماً يف مرتل كل واحد منهم، فتدور النوبة على أحدهم بعد شهرين، وبقوا على ذلك مدة

الشيخ شهاب الدين، فعقد التوبة ليلة النوبة، وعزم على إصالح حاله مع ربه، إن النوبة وصلت يوماً إىل 
. إن قلت ألصحايب إين قد تبت قبل اجتماعهم عندي، ظنوا ذلك عجزاً عن مؤونتهم: وقال يف نفسه

فلما . فأحضر ما كان حيضر مثله قبالً من مأكوالت ومشرب، وجعل اخلمر يف الزقاق، وحضر أصحابه
.  فتحوا زقاً، فذاقه أحدهم فوجده حلواً مث فتح ثانياً فوجده كذلك مث ثالثاً فوجده كذلكأرادوا الشرب

واهللا : فكلموا الشيخ يف ذلك، فخرج هلم عن حقيقة أمره وصدقهم سر فكره، وعرفهم بتوبته، وقال هلم
ا تلك الزاوية، وانقطعوا فتابوا مجيعاً إىل اهللا تعاىل، وبنو. ما هذا إال الشراب الذي كنتم تشربونه فيما تقدم

وظهر هلذا الشيخ كثري من الكرامات واملكاشفات، مث سافرنا من اجلام إىل مدينة . ا لعبادة اهللا تعاىل
. طوس، وهي أكرب بالد خراسان، وأعظمها بلد اإلمام الشهري بأيب حامد الغزايل رضي اهللا عنه وا قربه
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ي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن ورحلنا منها إىل مدينة مشهد الرضا، وهو عل
وهي أيضاً . علي زين العابدين بن احلسني الشهيد ابن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم

وكان ا الطاهر حممد شاه، والطاهر عندهم . مدينة كبرية ضخمة كثرية الفواكه واملياه واألرجاء الطاحنة
وكان .  أهل مصر والشام والعراق، وأهل اهلند والسند وتركستان يقول السيد األجلمبعىن النقيب عند

أيضاً ذا املشهد القاضي الشريف جالل الدين، لقيته بأرض اهلند والشريف علي وولداه أمري هندو ودولة 
 يف داخل وكانوا من الفضالء، واملشهد املكرم عليه قبة عظيمة. شاه، وصحبوين من ترمذ إىل بالد اهلند

وعلى القرب دكانة . ومجيعها مليح البناء مصنوع احليطان بالقاشاين. زاوية، جتاورها مدرسة ومسجد
وعلى باا ستر حرير . خشب ملبسة بصفائح الفضة، وعليه قناديل فضة معلقة، وعتبة باب القبة فضة

 املؤمنني رضي اهللا عنه، وإزاء هذا القرب قرب هارون الرشيد أمري. وهي مبسوطة بأنواع البسط. مذهب
وإذا دخل الرافضي . وعليه دكانة يضعون عليها الشمعدانات اليت يعرفها أهل املغرب باحلسك واملنائر

مث سافرنا إىل مدينة سرخس، وإليها ينسب الشيخ . للزيارة ضرب قرب الرشيد برجله، وسلم على الرضا
إىل مدينة زاوة، وهي مدينة الشيخ الصاحل قطب مث سافرنا منها . الصاحل لقمان السرخسي رضي اهللا عنه

الدين حيدر، وإليه تنسب طائفة احليدرية من الفقراء، وهم الذين جيعلون حلق احلديد يف أيديهم وأعناقهم 
مث رحلنا منها فوصلنا إىل مدينة نيسابور، . وآذام، وجيعلون أيضاً يف ذكورهم حىت ال يتأتى هلم النكاح

دمشق الصغرية، لكثرة فواكهها وبساتينها : ويقال هلا. ربع اليت هي قواعد خراسانوهي إحدى املدن األ
وأسواقها حسنة متسعة، ومسجدها بديع، وهو يف وسط .وختترقها أربعة من األار. ومياهها وحسنها

. الفقهالسوق، ويليه أربع من املدارس جيري ا املاء الغزير، وفيها من الطلبة خلق كثري، يقرأون القرآن و

وإن بلغت الغاية . وهي من حسان مدارس تلك البالد، ومدارس خراسان والعراقني ودمشق وبغداد ومصر
من اإلتقان واحلسن، فكلها تقصر عن املدرسة اليت عمرها موالنا أمري املؤمنني املتوكل على اهللا ااهد يف 

وصل اهللا سعده ونصر جنده، وهي اليت عند سبيل اهللا عامل امللوك واسطة عقد اخللفاء العادلني أبو عنان، 
القصبة من حضرة فاس حرسها اهللا تعاىل، فإا ال نظري هلا سعة وارتفاعاً ونقش اجلص ا ال قدرة ألهل 

ويف هذه . وحتمل منها إىل اهلند. ويصنع بنيسابور ثياب احلرير من النخ والكمخاء وغريها. املشرق عليه
: العامل القطب العابد قطب الدين النيسابوري أحد الوعاظ العلماء الصاحلنياملدينة زاوية الشيخ اإلمام 

  .نزلت عنده فأحسن القرى وأكرم، ورأيت له الرباهني والكرامات العجيبة

    

. هذا الغالم ال يصلح لك، فبعه:كنت قد اشتريت بنيسابور غالماً تركياً، فرآه معي فقال يل: كرامة له

فلما . وودعت الشيخ وانصرفت. م يف غد ذلك اليوم، واشتراه بعض التجارنعم، وبعت الغال: فقلت له
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حللت مبدينة بسطام كتب إيل بعض أصحايب من نيسابور، وذكر أن الغالم املذكور قتل بعض أوالد 
وسافرت من نيسابور اىل مدينة بسطام . وهذه كرامة واضحة هلذا الشيخ رضي اهللا عنه. األتراك وقتل به

وذه املدينة قربه، ومعه يف قبة . ليها الشيخ العارف أبو يزيد البسطامي الشهري، رضي اهللا عنهاليت ينسب إ
وببسطام أيضاً قرب الشيخ الصاحل الويل أيب احلسن . واحدة أحد أوالد جعفر الصادق رضي اهللا عنه

مث سافرت من هذه . نهوكان نزويل من هذه املدينة بزاوية الشيخ أيب يزيد البسطامي رضي اهللا ع. اخلرقاين
. وهي قرى فيها مشايخ وصاحلون، وا البساتني واألار. املدينة على طريق هندخري إىل قندوس وبغالن

فرتلنا بقندوس على ر ماء به زاوية ألحد شيوخ الفقراء من أهل مصر، يسمى بشري سياه، ومعىن ذلك 
  . املوصل ببستان عظيم هنلكاألسد األسود، وأضافنا ا وايل تلك األرض وهي من أهل

وأقمنا خبارج هذه القرية حنو أربعني يوماً لرعي اجلمال واخليل، وا مراٍع طيبة وأعشاب كثرية، واألمن 
وقد قدمنا أن أحكام الترك يف من سرق فرساً أن يعطي معه . ا شامل بسبب شدة أحكام األمري برنطية

  .ه، فإن مل يكن له أوالد ذبح ذبح الشاةتسعة مثله، فإن مل جيد ذلك أخذ فيها أوالد

وكذلك فعلنا يف . والناس يتركون دوام مهملة دون راع، بعدو أن يسم كل واحد دوابه يف أفخاذها
  .واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من نزولنا ا ففقدنا منها ثالثة أفراس. هذه البالد

وكنا نربط يف كل .  خوفاً من أنفسهم من األحكاموملا كان بعد نصف شهر جاءنا التتر ا إىل مرتلنا،
وبعد . ففقدنا الفرسني ذات ليلة، وسافرنا من هنالك. ليلة إزاء أخبيتنا فرسني، ملا عسى أن يقع بالليل

فإن بأثناء . وكان أيضاً من أسباب إقامتنا خوف الثلج. اثنتني وعشرين ليلة جاءوا ما إلينا يف أثناء طريقنا
ألن العبيد واجلواري الذين يؤتى م من بالد اهلند .  يقال له هندو كوش، ومعناه قاتل اهلنودالطريق جبالً

وأقمنا حىت متكنا من دخول . ميوت هنالك الكثري منهم لشدة الربد وكثرة الثلج وهو مسرية يوم كامل
ضع اللبود بني أيدي وكنا ن. احلر، وقطعنا ذلك اجلبل من آخر الليل، وسلكنا به مجيع ارنا إىل الغروب

وكانت هنالك فيما تقدم مدينة . مث سافرنا إىل موضع يعرف بأندر. اجلمال تطأ عليها، لئال تغرق يف الثلج
. ونزلنا بقرية عظيمة فيها زاوية ألحد الفضالء ويسمى مبحمد املهروي، ونزلنا عنده وأكرمنا. عفي رمسها

وسافر معنا إىل أن . لذي غسلناها به حلسن اعتقاده وفضلهوكان مىت غسلنا أيدينا من الطعام يشرب املاء ا
  .صعدنا جبل هندو كوش املذكور

    

ووجدنا ذا اجلبل عني ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقشرت وتأملنا لذلك، مث نزلنا مبوضع يعرف ببنج 
كثرية العمارة هري، ومعىن بنج مخسة وهري هو اجلبل، فمعناه مخسة جبال، وكانت هنالك مدينة حسنة 

وذه اجلبال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس . على ر عظيم أزرق، كأنه حبر يرتل من جبال بدخشان
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وذه املدينة مزار الشيخ سعيد املكي، . بالبلخش، وخرب هذه البالد تنكيز ملك التتر، فلم تعمر بعده
ملعقودة والشني املعجم والف وياء وضبطه بفتح الباء ا" وهو معظم عندهم، ووصلنا إىل جبل بشاي 

، معناه بالتركية االب وأولياء باللسان "بفتح اهلمزة " ، وبه زاوية الشيخ الصاحل أطا أولياء وأطا "ساكنة 
بسني مهمل مكسور وياء مد وصاد " العريب، فمعناه أبو األولياء، ويسمى أيضاً سيصد صاله، وسيصد 

. معناه عام" بفتح الصاد املهمل والالم " فارسية ثالمثائة، وصاله ، ومعناه بال"مهمل مفتوح ودال مهمل 

. وهلم فيه اعتقاد حسن ويأتون لزيارته من البالد والقرى. وهم يذكرون أن عمره ثالمثائة ومخسون عاماً

وأكرمنا وأضافنا، ونزلنا على ر عند زاويته، ودخلنا إليه فسلمت عليه، . ويقصده السالطني واخلواتني
وذكر يل أنه يف كل مائة سنة . نقين، وجسمه رطب مل أر ألني منه، ويظن رائيه أن عمره مخسون سنةوعا

وسألته عن رواية حديث فأخربين . ينبت له الشعر، واألسنان، وأنه رأى أباهم الذي قربه مبلتان من السند
فتح الباء املعقودة وضبطها ب" مث سافرنا إىل برون . حبكايات، وشككت يف حاله، واهللا أعلم بصدقه

وضبط امسها بضم الباء وضم الراء " ، وفيها لقيت األمري برنطية "وسكون الراء وفتح الواو وآخرها نون 
، وأحسن إيل وأكرمين، وكتب إىل "وسكون النون وفتح الطاء املهمل وياء آخر احلروف مسكن وهاء 

ي من البسطة يف اجلسم، وكان عنده مجاعة نوابه مبدينة غزنة يف إكرامي، وقد تقدم ذكره، وذكر ما أعط
وضبط امسها بفتح اجليم املعقود وإسكان " مث سافرنا إىل قرية اجلرخ . من املشايخ والفقراء أهل الزوايا

قدمناها يف أيام الصيف ووجدنا ا . ، وهي كبرية، هلا بساتني كثرية، وفواكهها طيبة"الراء وخاء معجم 
مث . وأضافنا أمريها حممد اجلرخي، ولقيته بعد ذلك باهلند.  وصلينا ا اجلمعةمجاعة من الفقراء والطلبة،

سافرنا إىل مدينة غزنة، وهي بلد السلطان ااهد حممود بن سبكتكني الشهري االسم، وكان من كبار 
ذه وقربه . السالطني يلقب بيمني الدولة وكان كثري الغزو إىل بالد اهلند، وفتح ا املدائن واحلصون

وهي شديدة الربد، . ومل يبق منها إال يسري، وكانت كبرية. املدينة عليه زاوية وقد خرب معظم هذه البلدة
والساكنون ا خيرجون عنها أيام الربد إىل مدينة القندهار، وهي كبرية خمصبة، ومل أدخلها، وبينهما 

" قلعتها، وأكرمنا أمريها مرذك أغا ونزلنا خبارج غزنة يف قرية هنالك على ر ماء حتت . مسرية ثالث

بفتح اهلمزة والغني املعجم " ، ومعناه الصغري، وأغا "بفتح امليم وسكون الراء وفتح الذال املعجم " ومرذك 
ومعناه الكبري األصل، مث سافرنا إىل كابل، وكانت فيما سلف مدينة عظيمة، وا اآلن قرية يسكنها " 

وهلم جبال وشعاب وشوكة قوية، وأكثرهم قطاع الطريق، وجبلهم . فغانطائفة من األعاجم يقال هلم األ
يذكر أن نيب اهللا سليمان عليه السالم صعد ذلك اجلبل، فنظر إىل أرض اهلند . الكبري يسمى كوه سليمان

وبكابل زاوية الشيخ إمساعيل . وفيه يسكن ملك األفغان. وهي مظلمة فرجع ومل يدخلها، فسمي اجلبل به
وهي حصن بني جبلني تقطع به . ومنها رحلنا إىل كرماش.  تلميذ الشيخ عباس من كبار األولياءاألفغاين
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وكانت رفقتنا خمفة . وكنا حني جوازنا عليه نقاتلهم وهم بسفح اجلبل ونرميهم بالنشاب فيفرون. األفغان
 بعضهم من ومعهم حنو أربعة آالف فرس، وكانت يل مجال انقطعت عن القافلة ألجلها، ومعي مجاعة

األفغان، وطرحنا بعض الزاد، وتركنا أمحال اجلمال اليت أعيت بالطريق، وعادت إليها خيلنا بالغد 
فاحتملتها، ووصلنا إىل القافلة بعد العشاء اآلخرة، فبتنا مبرتل ششنغار، وهي آخر العمارة مما يلي بالد 

 تدخل إال يف فصل واحد وهو بعد ومن هنا دخلنا الربية الكربى، وهي مسرية مخس عشرة، ال. الترك
وب يف هذه الربية ريح السموم القاتلة اليت . نزول املطر بأرض السند واهلند، وذلك يف أوائل شهر يوليه

وقد ذكرنا أن هذه الريح ب أيضاً يف الربية بني . حىت أن الرجل إذا مات تتفسخ أعضاؤه. تعفن اجلسوم
     وكانت تقدمت . هرمز وشرياز

ووصلت رفقتنا ساملة . ا رفقة كبرية فيها خداوند زاده قاضي ترمذ، فمات هلم مجال وخيل كثريةأمامن
ومعناه " بفتح الباء املوحدة وسكون النون واجليم " حبمد اهللا تعاىل إىل بنج آب وهو ماء السند، وبنج 

ة اخلمسة، وهي تصب ومعناه املاء، فمعىن ذلك األودي" مزة مفتوحة ممدودة وباء موحدة " مخسة وآب 
وكان وصولنا هلذا النهر سلخ ذي . يف النهر األعظم، وتسقي تلك النواحي، وسنذكرها إن شاء اهللا تعاىل

ومن هنالك كتب املخربون . واستهل علينا تلك الليلة هالل احملرم من عام أربعة وثالثني وسبعمائة. احلجة
واحلمد هللا . وها هنا ينتهي بنا الكالم يف هذا السفر. ناخبربنا إىل أرض اهلند، وعرفوا ملكها بكيفية أحوال

  .رب العاملني
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  الجزء الثاني

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلىآله وصحبه وسلم قال الشيخ أبو عبد اهللا حممد 
وملا كان بتاريخ : بن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي املعروف بابن بطوطة رمحه اهللا تعاىل

الغرة من شهر حمرم مفتتح عام أربعة وثالثني وسبعمائة وصلنا إىل وادي السند املعروف ببنج آب، ومعىن 
وهذا الوادي من أعظم أودية الدنيا، وهو يفيض يف أوان احلر، فيزرع أهل تلك البالد . ذلك املياه اخلمسة

وهذا الوادي هو أول عمالة السلطان املعظم . لنيلعلى فيضه، كما يفعل أهل الديار املصرية يف فيض ا
وملا وصلنا إىل هذا النهر جاء إلينا أصحاب األخبار املوكلون بذلك، وكتبوا . حممد شاه ملك اهلند والسند

خبربنا إىل قطب امللك أمري مدينة ملتان، وكان أمري أمراء السند على هذا العهد مملوك للسلطان يسمى 
" املماليك، وبني يديه تعرض عساكر السلطان، ومعىن امسه احلاد الرأس ألن سر سرتيز، وهو من عرض 

وكان يف . معناه احلاد" بتاء معلوة وياء مد وزاي " هو الرأس، وتيز ". بفتح السني املهملة وسكون الراء 
 وحضرة وبينها وبني ملتان مسرية عشرة أيام، وبني بالد السند. حني قدومنا مبدينة سيوستان من السند

وإذا كتب املخربون إىل السلطان من بالد السند يصل . السلطان مدينة دهلي على مسرية مخسني يوماً
  .الكتاب إليه يف مخسة أيام بسبب الربيد

  ذكر البريد

، وهو "بضم الواو وآخره قاف " "أوالق "والربيد ببالد اهلند صنفان، فأما بريد اخليل فيسمونه الوالق 
خيل تكون للسلطان، يف كل مسافة أربعة أميال، وأما بريد الرجالة، فيكون يف مسافة امليل الواحد منه 

ميل، وامليل عندهم يسمى ، والداوة هي ثلث "بالدال املهمل والواو " ثالث رتب، ويسموا الداوة 
، وترتيب ذلك أن يكون يف كل ثلث ميل قرية معمورة، ويكون خبارجها "بضم الكاف والراء " الكروة 

وعند كل واحد منهم مقرعة . ثالث قباب يقعد فيها الرجال، مستعدين للحركة، قد شدوا أوساطهم
ة أخذ الكتاب بأعلى يده واملقرعة ذات مقدار ذراعني، بأعالها جالجل حناس، فإذا خرج الربيد من املدين

  .اجلالجل باليد األخرى يشتد مبنتهى جهده

أخذ أحدهم الكتاب من يده ومر . فإذا وصلهم. فإذا مسع الرجال الذين بالقباب صوت اجلالجل تأهبوا
وال يزالون كذلك حىت يصل الكتاب إىل . بأقصى جهده، وهو حيرك املقرعة حىت يصل إىل الداوة األخرى

  .حيث يراد منه
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وهذا الربيد أسرع من بريد اخليل ورمبا محلوا على هذا الربيد الفواكه املستطرفة باهلند من فواكه خراسان 
وكذلك حيملون الكبار من ذوي الرتب، . جيعلوا يف األطباق، ويشتدون ا حىت تصل إىل السلطان

وكذلك حيملون املاء لشرب . داًجيعلون الرجل على سرير، ويرفعونه فوق رؤوسهم ويسريون به ش
السلطان، إذا كان بدولة أباد، حيملونه من ر الكنك الذي حتج اهلنود إليه، وهو على مسرية أربعني يوماً 

  .منها

    

وإذا كتب املخربون إىل السلطان خبرب من يصل إىل بالده، استوعبوا الكتاب وأمعنوا يف ذلك، وعرفوه أنه 
ه كذا، وكتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدامه ودوابه، وترتيب حاله يف ورد رجل صورته كذا ولباس

  .حركته وسكونه، ومجيع تصرفاته ال يغادرون من ذلك كله شيئاً

فإذا وصل الوارد مدينة ملتان، وهي قاعدة بالد السند، أقام ا حىت ينفذ أمر السلطان بقدومه، وما جيري 
ك بقدر ما يظهر من أفعاله وتصرفاته ومهته، إذ ال يعرف هنالك له من الضيافة، وإمنا يكرم اإلنسان هنال

  .ما حسبه وال آباؤه

من عادة ملك اهلند السلطان أيب ااهد حممد شاه إكرام الغرباء وحمبتهم وختصيصهم بالواليات واملراتب 
اء يف بلده ونفذ أمره بأن يسمى الغرب. ومعظم خواصه وحجابه ووزرائه وقضاته وأصهاره غرباء. الرفيعة
وال بد لكل قادم على هذا امللك من هدية يهديها إليه، ويقدمها . فصار هلم ذلك امساً وعلماً. األعزة

وملا . فيكافئه السلطان عليها بأضعاف مضاعفة، وسيمر من ذكر هدايا الغرباء إليه كثري. وسيلة بني يديه
 يعطون لكل قادم على السلطان اآلالف من تعود الناس ذلك منه، صار التجار الذين ببالد السند واهلند

الدنانري ديناً وجيهزونه مبا يريد أن يهديه إليه أو يتصرف فيه لنفسه من الدواب للركوب واجلمال واألمتعة 
وخيدموم بأمواهلم وأنفسهم، ويقفون بني يديه كاحلشم، فإذا وصل إىل السلطان أعطاه العطاء اجلزيل، 

وملا . وصار هلم ذلك عادة مستمرة. م، فنفقت جتارم وكثرت أرباحهمفقضى ديوم ووفاهم حقوقه
. وصلت إىل بالد السند، سلكت ذلك املنهج، واشتريت من التجار اخليل واجلمال واملماليك وغري ذلك

ولقد اشتريت من تاجر عراقي من أهل تكريت يعرف مبحمد الدوري مبدينة غزنة حنو ثالثني فرساً ومجالً 
ن النشاب، فإنه مما يهدى إىل السلطان، وذهب التاجر املذكور إىل خراسان مث عاد إىل اهلند، عليه محل م

ولقيته مبدينة حلب بعد . وهنالك تقاضى مين مائة، واستفاد بسبيب فائدة عظيمة، وعاد من كبار التجار
  .وقد سلبين الكفار ما كان بيدي فلم ألق منه خرياً. سنني كثرية

  ذكر الكركدن
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 أجزنا ر السند املعروف ببنج آب دخلنا غيضة قصب لسلوك الطريق ألنه يف وسطها، فخرج علينا وملا
الكركدن، وصورته أنه حيوان أسود اللون عظيم اجلرم، ورأسه كبري متفاوت الضخامة، ولذلك يضرب 

 وله قرن .الكركدن رأس بال بدن، وهو دون الفيل ورأسه أكرب من رأس الفيل بأضعاف: به املثل فيقال
وملا خرج علينا عارضه بعض الفرسان يف . واحد بني عينيه، طوله حنو ثالثة أذرع، وعرضه حنو الشرب

وقد . طريقه فضرب الفرس الذي كان حتته بقرنه فأنفذ فخذه وصرعه، وعاد إىل الغيضة فلم نقدر عليه
فلما قصدناه هرب . األرضرأيت الكركدن مرة ثانية يف هذا الطريق بعد صالة العصر، وهو يرعى نبات 

ورأيته مرة أخرى وحنن مع ملك اهلند، دخلنا غيضة قصب وركب السلطان على الفيل وركبنا معه . منا
  .الفيلة، ودخلت الرجالة والفرسان فأثاروه وقتلوه واستاقوا رأسه إىل احمللة

    

يم والنون األوىل وكسر وضبط امسها بفتح اجل" وسرنا من ر السند يومني ووصلنا إىل مدينة جناين 
مدينة كبرية على ساحل ر السند هلا أسواق مليحة، وسكاا طائفة يقال هلم السامرة، " الثانية 

استوطنوها قدمياً واستقر ا أسالفهم حني فتحها على أيام احلجاج بن يوسف، حسبما أثبت املؤرخون 
بد الزاهد ركن الدين أبو الشيخ الفقيه الصاحل مشس وأخربين الشيخ اإلمام العامل العامل العا. يف فتح السند

الدين ابن الشيخ اإلمام العابد الزاهد اء الدين زكريا القرشي، وهو أحد الثالثة الذين أخربين الشيخ 
الويل الصاحل برهان الدين األعرج مبدينة اإلسكندرية أين سألقاهم يف رحليت فلقيتهم واحلمد هللا، أن جده 

مى مبحمد بن قاسم القرشي، وشهد فتح السند يف العسكر الذي بعثه لذلك احلجاج بن األعلى كان يس
وهؤالء الطائفة املعرفون بالسامرة ال يأكلون . يوسف أيام إماراته على العراق، وأقام ا وتكاثرت ذريته

وكان . حدمع أحد وال ينظر إليهم أحد حني يأكلون، وال يصاهرون أحداً من غريهم، وال يصاهر إليهم أ
مث سافرنا من مدينة جناين . ، وسنذكر خربه"بضم الواو وفتح النون " هلم يف هذا العهد أمري يسمى ونار 
وضبط امسها بكسر السني األول املهمل وياء مد وواو مفتوح وسني " إىل أن وصلنا إىل مدينة سيوستان 
ورمال، ال شجر ا إال شجر أم وهي مدينة كبرية وخارجها صحراء " مكسور وتاء معلوة وآخره نون 

مبيم وشني " وطعامهم الذرة واجللبان ويسمونه املشنك . وال يزرع على رها شيء ما عدا البطيخ. غيالن
وأهلها . ، ومنه يصنعون اخلبز، وهي كثرية السمك واأللبان اجلاموسية"معجم مضمومني ونون مسكن 

. يت يسميها املغاربة حنيشة اجلنة إال أا ال ذنب هلايأكلون السقنقور، وهي دويبة شبيهة بأم حبني ال

ورأيتهم حيتفرون الرمل ويستخرجوا منه ويشقون بطنها ويرمون مبا فيه وحيشونه بالكركم، وهم 
وملا رأيت تلك الدويبة وهم . يسمونه زردشوبة، ومعناه العود األصفر، وهو عندهم عوض الزعفران

فكان أصحايب . ودخلنا هذه املدينة يف احتدام القيظ وحرها الشديد. يأكلوا استقذرا فلم آكلها
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يقعدون عريانني، جيعل أحدهم فوطة على وسطه وفوطة على كتفيه مبلولة باملاء، فما ميضي اليسري من 
ولقيت ذه املدينة خطيبها املعروف . وهكذا أبداً. الزمان حىت تيبس تلك الفوطة، فيبلها مرة أخرى

أراين كتاب أمري املؤمنني اخلليفة عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه جلده األعلى خبطابة هذه بالشيباين، و
  .وهم يتوارثوا من ذلك العهد حىت اآلن. املدينة

هذا ما أمر به عبد اهللا أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز لفالن وتارخيه سنة تسع وتسعني، : ونص الكتاب
منني لفالن عمر بن عبد العزيز احلمد هللا وحده على ما أخربين اخلطيب وعليه مكتوب خبط أمري املؤ

. ولقيت ا الشيخ املعمر حممد البغدادي وهو بالزاوية اليت على قرب الشيخ الصاحل عثمان املرتدي. املذكور

ضي وذكر أن عمره يزيد على مائة وأربعني سنة، وأنه حضر مقتل املستعصم باهللا آخر خلفاء بين العباس ر
وهذا الشيخ على كرب سنه قوي اجلثة يتصرف على . اهللا عنهم ملا قتله الكافر هالون بن تنكيز التتري 

  .قدميه

  حكاية 

    

كان يسكن ذه املدينة األمري ونار السامري الذي تقدم ذكره، واألمري قيصر الرومي، ومها يف خدمة 
بفتح الراء وبفتح " ا كافر من اهلنود امسه رتن وكان يسكن . السلطان، ومعهما حنو ألف ومثامنئة فارس

فوفد على ملك اهلند مع بعض األمراء، . ، وهو من احلذاق باحلساب والكتابة"التاء املعلوة والنون 
فاستحسنه السلطان ومساه عظيم السند، وواله بتلك البالد، وأقطعه سيوستان وأعماهلا، وأعطاه املراتب، 

فلما وصل إىل تلك البالد عظم على ونار وقيصر . ا يعطى كبار األمراءوهي األطبال والعالمات كم
فلما كان بعد أيام من قدومه أشاروا إليه باخلروج إىل . وغريهم تقدمي الكافر عليهم، فأمجعوا على قتله
فلما جن الليل أقاموا ضجة باحمللة، وزعموا أن السبع . أحواز املدينة ليتطلع على أمورها فخرج معهم

وقصدوا ضرب الكافر فقتلوه، وعادوا إىل املدينة فأخذوا ما كان ا من مال السلطان، .  عليهاضرب
وصرف . وذلك اثنا عشر لكاً واللك مائة ألف دينار، وصرف اللك عشرة آالف دينار من ذهب اهلند

وه ملك وقدموا على أنفسهم ونار املذكور، ومس. الدينار اهلندي ديناران ونصف دينار من ذهب املغرب
مث خاف على نفسه لبعده عن قبيلته، فخرج فيمن معه من أقاربه، . فريوز، وقسم األموال على العسكر

واتصل خربهم بعماد امللك سرتيز . وقصد قبيلته، وقدم الباقون من العسكر على أنفسهم قيصر الرومي
. ر وجتهز يف الرب ويف ر السندفجمع العساك. مملوك السلطان، وهو يومئذ أمري أمراء السند وسكناه مبلتان

وبني ملتان وسيوستان عشرة أيام، وخرج إليه قيصر، فوقع اللقاء وازم قيصر ومن معه أشنع هزمية، 
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وحتصنوا باملدينة، فحاصرهم ونصب اانيق عليهم، واشتد عليهم احلصار، فطلبوا األمان بعد أربعني يوماً 
فكان كل يوم . نزلوا إليه غدرهم وأخذ أمواهلم وأمر بقتلهمفلما . من نزوله عليهم فأعطاهم األمان

. يضرب أعناق بعضهم ويوسط البعض ويسلخ آخرين منهم وميأل جلودهم تبناً ويعلقها على السور

ومجع رؤوسهم يف وسط املدينة، فكانت مثل التل . فكانت تلك اجللود مصلوبة، ترعب من ينظر إليها
 هذه الوقعة مبدرسة فيها كبرية، وكنت أنام على سطحها فإذا استيقظت ونزلت بتلك املدينة إثر. هنالك

من الليل أرى تلك اجللود املصلوبة فتشمئز النفس منها، ومل تطب نفسي بالسكىن باملدرسة فانتقلت 
وكان الفقيه الفاضل العادل عالء امللك اخلراساين املعروف بفصيح الدين قاضي هراة يف متقدم . عنها

د وفد على ملك اهلند فواله مدينة الهري وأعماهلا من بالد السند، وحضر هذه احلركة مع التاريخ، ق
وكان له مخسة عشر . فعزمت على السفر معه إىل مدينة الهري. عماد امللك سرتيز مبن معه من العساكر

  .مركباً قدم ا يف ر السند حتمل أثقاله فسافرت

  ذكر السفر في نهر السند وترتيب ذلك

    

بفتح اهلمزة واهلاء وسكون الواو وفتح " وكان للفقيه عالء امللك يف مجلة سفنه سفينة تعرف باألهورة 
، وهي نوع من الطريدة عندنا إال أا أوسع منها وأقصر وعلى نصفها مرعش من خشب يصعد له "الراء 

ماليك مينة ويسرة، ويقف امل. على درج، وفوقه جملس مهيأ جللوس األمري، وجيلس أصحابه بني يديه
ويكون مع هذه األهورة أربعة من السفن عن ميينها ويسارها، اثنان . والرجال يقذفون وهم حنو أربعني

منها فيهما مراتب األمري، وهي العالمات والطبول واألبواق واألنفار والصرنايات وهي الغيطات، 
وال يزالون كذلك من .  املغنون نوبةواآلخران فيهما أهل الطرب فتضرب الطبول واألبواق نوبة، ويغين

فإذا كان وقت الغداء اجتمعت املراكب، ووصل بعضها ببعض، ووضعت . أول النهار إىل وقت الظهر
بينهما اإلصقاالت، وأتى أهل الطرب إىل أهورة األمري، فيغنون إىل أن يفرغ من أكله، مث يأكلون وإذا 

فإذا كان الليل ضربت احمللة . سري على ترتيبهم إىل الليلفرغوا من األكل عادوا إىل سفنهم وشرعوا يف امل
على شاطئ النهر ونزل األمري إىل خيامه ومد السماط وحضر الطعام معظم العسكر، فإذا صلوا العشاء 
األخرية مسر السمار بالليل نوباً، فإذا أمت أهل النوبة منهم نوبتهم نادى مناد منهم بصوت عال يا خوند 

 الليل كذا من الساعات مث يسمر أهل النوبة األخرى، فإذا أمتوها نادى مناديهم أيضاً ملك، قد مضى من
. فإذا كان الصبح ضربت األبواق والطبول وصليت صالة الصبح وأيت بالطعام. معلماً مبا مر من الساعات

ترتيب، وإن فإن أراد األمري ركوب النهر ركب على ما ذكرناه من ال. فإذا فرغ األكل، أخذوا يف املسري
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أراد املسري يف الرب ضربت األطبال واألبواق، وتقدم حجابه، مث تالهم املشاؤون بني يديه، ويكون بني 
فإذا أقبلوا على . أيدي احلجاب ستة من الفرسان، عند ثالثة منهم أطبال قد تقلدوها وعند ثالثة صرنايات

مث تدق أطبال العسكر وأبواقه، . اتقرية أو ما هو من األرض مرتفع ضربوا تلك األطبال والصرناي
  .ويكون عن ميني احلجاب ويسارهم املغنون يغنون نوباً، فإذا كان وقت الغداء نزلوا

وضبط امسها بفتح " وسافرت مع عالء امللك مخسة أيام، ووصلنا إىل موضع واليته، وهو مدينة الهري 
ا يصب ر السند يف البحر، فيلتقي ا مدينة حسنة على ساحل البحر الكبري، و" اهلاء وكسر الراء 

. بذلك عظمت جباياا وكثرت أمواهلا. حبران، وهلا مرسى عظيم، يأيت إليه أهل اليمن وأهل فارس وغريه

أخربين األمري عالء امللك املذكور أن جميب هذه املدينة ستون لكاً يف السنة، وقد ذكرنا مقدار اللك، 
وعلى ذلك يعطي السلطان البالد لعماله . ك، ومعناه نصف العشرده ي" نيم " ولألمري من ذلك من 

  .يأخذون منها ألنفسهم نصف العشر

  ذكر غريبة رأيتها بخارج هذه المدينة

    

وركبت يوماً مع عالء امللك فانتهينا إىل بسيط من األرض على مسافة سبعة أميال منها يعرف بتارنا، 
رة على مثل صور اآلدميني والبهائم، وقد تغري كثري منها فرأيت هنالك ما ال حيصره العد من احلجا

ومن احلجارة أيضاً على صورة احلبوب من . ودثرت أشكاله، فيبقى منه صورة رأس أو رجل أو سوامها
الرب واحلمص والفول والعدس، وهنالك آثار سور وجدران دور، مث رأينا رسم دار فيها بيت من حجارة 

رة منحوتة كأا حجر واحد عليها صورة آدمي، إال أن رأسه طويل وفمه منحوتة ويف وسطه دكانة حجا
وهنالك مياه شديدة الننت، وكتابة على بعض . يف جانب من وجهه، ويداه خلف ظهره كاملكتوف

وأخربين عالء امللك أن أهل التاريخ يزعمون أن هذا املوضع كانت فيه مدينة عظيمة . اجلدران باهلندي
 فمسخوا حجارة، وأن ملكهم هو الذي على الدكانة يف الدار اليت ذكرناها، وهي اآلن أكثر أهلها الفساد

تسمى دار امللك، وأن الكتابة اليت يف بعض احليطان باهلندي هي تاريخ هالك أهل تلك املدينة وكان ذلك 
انصرفت عنه وأقمت ذه املدينة مع عالء امللك مخسة أيام، مث أحسن يف الزاد و. منذ ألف سنة أو حنوها

ويف وسط ذلك . ، وهي مدينة حسنة يشقها خليج من ر السند"بفتح الباء املوحدة " إىل مدينة بكار 
عمرها كشلوخان أيام واليته على بالد السند، وسيقع . اخلليج زاوية حسنة فيها الطعام للوارد والصادر

يت ا قاضيها املسمى بأيب حنيفة، ولقيت ولقيت ذه املدينة الفقيه اإلمام صدر الدين احلنفي، ولق. ذكره
ا الشيخ العابد الزاهد مشس الدين حممد الشريازي، وهو من املعمرين، ذكر يل أن سنه يزيد على مائة 
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وضبط امسها بضم اهلمزة وفتح اجليم " مث سافرت من مدينة بكار فوصلت إىل مدينة أوجه . وعشرين عاماً
وكان األمري ا إذ ذاك امللك . د، هلا أسواق حسنة وعمارة جيدةوهي مدينة كبرية على ر السن" 

الفاضل الشريف جالل الدين الكيجي أحد الشجعان الكرماء، وذه املدينة تويف بعد سقطة سقطها عن 
  .فرسه

  مكرمة لهذا الملك 

جتمعنا حبضرة ونشأت بيين وبني هذا امللك الشريف جالل الدين مودة، وتأكدت بيننا الصحبة واحملبة، وا
: فلما سافر السلطان إىل دولة أباد، كما سنذكره، وأمرين باإلقامة باحلضرة، قال يل جالل الدين. دهلي

. إنك حتتاج إىل نفقة كبرية، والسلطان تطول غيبته، فخذ قرييت واستغلها حىت أعود، ففعلت ذلك

  .واستغللت منها حنو مخسة آالف دينار، جزاه اهللا أحسن اجلزاء

يت مبدينة أوجه الشيخ العابد الزاهد الشريف قطب الدين حيدر العلوي، وألبسين اخلرقة، وهو من ولق
مث سافرت من . ومل يزل الثوب الذي ألبسنيه معي، إىل أن سلبين كفار اهلنود يف البحر. كبار الصاحلني

لسند، ومسكن أمري ، وهي قاعدة بالد ا"وضبط امسها بضم امليم وتاء معلوة " أوجه إىل مدينة ملتان 
ويف الطريق إليها على مسافة عشرة أميال الوادي املعروف خبسرو أباد، وهو من األودية الكبار، ال . أمرائه

وكانت عادم حني . وبه يبحث عن أمتعة اتازين أشد البحث وتفتش رحاهلم. جياز إال باملراكب
  .يأخذوا على كل فرس سبعة دنانري مغرماًوصلنا إليها أن يأخذوا الربع من كل ما جيلبه التجار، و

مث بعد وصولنا إىل اهلند بسنتني رفع السلطان تلك املغارم، وأمر أن ال يؤخذ من الناس إال الزكاة والعشر، 
وملا أخذنا يف إجازة هذا الوادي وفتشت الرحال، عظم علي تفتيش . ملا بايع للخليفة أيب العباس العباسي

ومن لطف . طائل، وكان يظهر يف أعني الناس كبرياً، فكنت أكره أن يطلع عليهرحلي، ألنه مل يكن فيه 
اهللا تعاىل أن وصل أحد كبار األجناد من جهة قطب امللك صاحب ملتان، فأمر أن ال يعرض يل ببحث 

وبتنا تلك الليلة على شاطئ الوادي، . فحمدت اهللا على ما هيأه يل من لطائفه. وال تفتيش، فكان كذلك
علينا يف صبيحتها ملك الربيد وامسه دهقان، وهو مسرقندي األصل، وهو الذي يكتب للسلطان وقدم 

  .بأخبار تلك املدينة وعمالتها وما حيدث ا ومن يصل، فتعرفت به ودخلت بصحبته إىل أمري ملتان

  ذكر أمير ملتان وترتيب حاله

    

.  دخلت قام إيل وصافحين وأجلسين إىل جانبهملا. وأمري ملتان هو قطب امللك من كبار األمراء وفضالئهم
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وأهديت له مملوكاً وفرساً وشيئاً من الزبيب واللوز، وهو من أعظم ما يهدى إليهم، ألنه ليس ببالدهم، 
وكان جلوس هذا األمري على دكانة كبرية عليها البسط، وعلى مقربة منه . وإمنا جيلب من خراسان

 أذكر امسه، وعن ميينه ويساره امراء األجناد، وأهل السالح القاضي، ويسمى ساالرو، واخلطيب وال
فإذا أتى من يريد أن يثبت يف العسكر . وهناك قسي كثرية. وقوف على رأسه، والعساكر تعرض بني يديه

ومن . فعلى قدر نزعه يكون مرتبه. رامياً أعطي قوساً من تلك القسي يرتع فيها، وهي متفاوتة يف الشدة
وهناك أيضاً خامت معلق يف . رساً، فهنالك طبلة منصوبة، فيجري فرسه ويرميها برحمهأراد أن يثبت فا

فإن رفعه برحمه فهو اجليد عندهم، ومن أراد أن يثبت رامياً فارساً . حائط صغري، فيجري فرسه حىت حياذيه
 من فهنالك كرة موضوعة يف األرض، فيجري فرسه ويرميها، وعلى قدر ما يظهر من اإلنسان يف ذلك

وملا دخلنا على هذا األمري وسلمنا عليه، كما ذكرناه، أمر بإنزالنا يف دار خارج . اإلصابة يكون مرتبه
املدينة، هي ألصحاب الشيخ العابد ركن الدين الذي تقدم ذكره، وعادم أن ال يضيفوا أحداً حىت يأيت 

  .أمر السلطان

  دين على حضرة ملك الهند الواف ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة من الغرباء

فمنهم خداوند زاده قوام الدين قاضي ترمذ، قدم بأهله وولده، مث ورد عليه ا إخوته عماد الدين وضياء 
الدين وبرهان الدين، ومنهم مبارك شاه أحد كبار مسرقند، ومنهم أرن بغا أحد كبار خبارى، ومنهم ملك 

لفصال، وكل واحد من هؤالء معه أصحابه وخدامه زاده ابن أخت خداوند زاده، ومنهم بدر الدين ا
وأتباعه، وملا مضى من وصولنا إىل ملتان شهران، وصل أحد حجاب السلطان، وهو مشس الدين 

وقدم معهم ثالثة من . البوشنجي، وامللك حممد اهلروي الكتوال، بعثهما السلطان الستقبال خداوند زاده
وأتوا باخللع هلما . ن الستقبال زوجة خداونده زاده املذكورالفتيان بعثتهم املخدومة جهان أم السلطا

وألوالدمها، ولتجهيز من قدم من الوفود، وأتوا مجيعاً إيل، وسألوين ملاذا قدمت، فأخربم أين قدمت 
وكان أمر أن ال يترك أحد ممن يأيت . لإلقامة يف خدمة خوند عامل، وهو السلطان، وذا يدعى يف بالده

فلما أعلمتهم أين قدمت لإلقامة، استدعوا . خل بالد اهلند، إال إن كان برسم اإلقامةمن خراسان يد
وأىب بعضهم من ذلك وجتهزنا . القاضي والعدول، وكتبوا عقداً علي وعلى من أراد اإلقامة من أصحايب

  .للسفر إىل احلضرة

    

 وصاحبه الذي بعث معه ما وأخرج احلاجب. وبني ملتان وبينها مسرية أربعني يوماً يف عمارة متصلة
وكان احلاجب يتقدم ليالً إىل . حيتاج إليه يف ضيافة قوام الدين، واستصحبوا من ملتان حنو عشرين طباخاً
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ويرتل كل واحد ممن . كل مرتل، فيجهز الطعام وسواه، فما يصل خداوند زاده حىت يكون الطعام متيسراً
ومل . ورمبا حضروا الطعام الذي يصنع خلداوند زاده. ذكرناهم من الوفود على حدة، مبضاربه، وأصحابه

وترتيب ذلك الطعام أم جيعلون اخلبز، وخبزهم الرقاق وهو شبه اجلراديق، . أحضره أنا إال مرة واحدة
. ويقطعون اللحم املشوي قطعاً كبرية، حبيث تكون الشاة أربع قطع أو ستاً، وجيعلون أمام كل رجل قطعة

وعة بالسمن تشبه اخلبز املشترك ببالدنا، وجيعلون يف وسطها احللواء الصابونية، وجيعلون أقراصاً مصن
ويغطون كل قرص منها برغيف حلواء يسمونه اخلشيت، ومعناه اآلجري، مصنوع من الدقيق والسكر 

مث جيعلون اللحم املطبوخ بالسمن والبصل والزجنبيل األخضر يف صحاف صينية مث جيعلون شيئاً . والسمن
نه مسوسك، وهو حلم مهروس مطبوخ باللوز واجلوز والفستق والبصل واألبازير، موضوعة يف يسمو

يضعون أمام كل إنسان مخس قطع من ذلك أو أربعاً، مث جيعلون املطبوخ . جوف رقاقة مقلوة بالسمن
اجب ويقف احل. بالسمن عليه الدجاج، مث جيعلون لقيمات القاضي ويسمونه اهلامشي، مث جيعلون القاهرية

واخلدمة . على السماط قبل األكل، وخيدم إىل اجلهة اليت فيها السلطان، وخيدم مجيع من حضر خلدمته
ويوتى بأقداح الذهب والفضة والزجاج . عندهم حط الرأس حنو الركوع، فإذا فعلوا ذلك جلسوا لألكل

مث يقول . بونه قبل الطعاممملوءة مباء النبات وهو اجلالب حملوالً يف املاء، ويسمون ذلك الشربة، ويشر
فإذا أكلوا أتوا بأكواز الفقاع فإذا شربوه، أتوا بالتنبول . فعند ذلك يشرعون يف األكل: بسم اهللا: احلاجب
فيقومون وخيدمون مثل . بسم اهللا: وقد تقدم ذكرمها، فإذا أخذوا التنبول والفوفل قال احلاجب: والفوفل

  .خدمتهم أوالً، وينصرفون

وكان .  مدينة ملتان، وهم جيرون هذا الترتيب على ما سطرناه، إىل أن وصلنا إىل بالد اهلندمث سافرنا من
، وهي أول تلك البالد اهلندية، صغرية حسنة كثرية العمارة، "بفتح اهلاء " أول بلد دخلناه مدينة أبوهر 

 عظيم اجلرم، تكون ما عدا النبق، لكنه عندهم. وليس هنالك من أشجار بالدنا شيء. ذات أار وأشجار
وهلم أشجار كثرية، ليس يوجد منها شيء ببالدنا وال . احلبة منه مبقدار حبة العفص، شديد احلالوة

  .بسواها

  ذكر أشجار بالد الهند وفواكهها

    

، وهي شجرة تشبه أشجار النارنج، إال أا "بفتح العني وسكون النون وفتح الباء املوحدة " فمنها العنبة 
ومثرها على قدر . اماً وأكثر أوراقاً وظلها أكثر الظالل، غري أنه ثقيل فمن نام حتته وعكأعظم أجر

فإذا كان أخضر قبل متام نضجه أخذوا ما سقط منه، وجعلوا عليه امللح ، وصريوه كما . اإلجاص الكبري
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ويأكلون ذلك مع . وكذلك يصريون أيضاً الزجنبيل األخضر وعناقيد الفلفل. يصري الليم والليمون ببالدنا
الطعام، يأخذون بأثر كل لقمة يسرياً من هذه اململوحات فإذا نضجت العنبة يف أوان اخلريف، اصفرت 

وهي حلوة ميازج حالوا يسري . فالبعض يقطعها بالسكني، واآلخر ميصها مصاً. جباا فأكلوها كالتفاح
والشكي . تزرع نوى النارنج وغريهاوهلا نواة كبرية يزرعوا فتنبت منها األشجار، كما . محوضة

وهي أشجار عادية، ". بفتح الشني املعجم وكسر الكاف، وفتح الباء املوحدة وكسر الكاف " والربكي 
أوراقها كأوراق اجلوز، ومثرها خيرج من أصل الشجر، فما اتصل منه باألرض فهو الربكي، وحالوته أشد 

ه يشبه القرع الكبار، وجلوده تشبه جلود البقر، فإذا وطعمه أطيب، وما كان فوق ذلك فهو الشكي ومثر
فما بني ذلك من حبات . فيكون يف داخل كل حبة املائة واملائتان. اصفر يف أوان اخلريف قطعوه وشقوه

تشبه اخليار، بني كل حبة وحبة صفاق أصفر اللون، ولكل حبة نواة تشبه الفول الكبري، وإذا شويت هذه 
ويدخرون هذه النوى يف التراب . عمها كطعم الفول، إذ ليس يوجد هنالكالنواة أو طبخت يكون ط

بفتح التاء املثناة " والتندو . وهذا الشكي والربكي هو خري فاكهة ببالد اهلند. األمحر فتبقى إىل سنة أخرى
وهو مثر شجر األبنوس، وحباته قدر حبات املشمش، ولوا، وهو شديد " وسكون النون وضم الدال 

عادية ويشبه مثرة الزيتون، وهو أسود اللون، ونواه . وأشجار" بضم اجليم املعقودة " وة، واجلوز احلال
ومنه صنف . وأما النارنج احلامض فعزيز الوجود. واحدة كالزيتون، والنارنج احللو، وهو وعندهم كثري

 أكله، ومنها املهوا ثالث يكون بني احللو واحلامض، ومثره على قدر الليم وهو طيب جداً، وكنت يعجبين
وأشجار عادية وأوراقه كأوراق اجلوز، إال أن فيها محرة وصفرة، ومثره مثل " وبفتح امليم والواو " 

ويف أعلى كل حبة منه حبة صغرية مبقدار حبة العنب جموفة وطعمها . األجاص الصغري شديد احلالوة
  .كالعنب

ن العجب أن هذه احلبوب إذا يبست يف الشمس إال أن اإلكثار من أكلها حيدث يف الرأس صداعاً، وم
وهم يسمون هذه احلبة . كان طعمها كطعم التني، وكنت آكلها عوضاً عن التني إذ ال يوجد ببالد اهلند

. ، وتفسريه بلسام العنب"بفتح اهلمزة وسكون النون وضم الكاف املعقودة والواو والراء " األنكور 

 يكون ا إال يف موضع حبضرة دهلي، وببالد أخرى، ويثمر مرتني يف والعنب بأرض اهلند عزيز جداً، وال
" ومن فواكههم فاكهة يسموا كسريا . ونوى هذا الثمر يصنعون منه الزيت، ويستصبحون به. السنة

حيفرون عليها األرض، وهي شديدة احلالوة تشبه " بفتح الكاف وكسر السني املهمل وياء مد وراء 
ورأيته ببالد جزائر ذيبة املهل ال . ند من فواكه بالدنا الرمان، ويثمر مرتني يف السنةوببالد اهل. القسطل

، وأظن ذلك هو األصل يف تسمية اجللنار، فإن "بفتح اهلمزة والنون " ينقطع له مثر، وهم يسمونه أنار 
  .جل بالفارسية الزهر، ونار الرمان
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  ذكر الحبوب التي يزرعها أهل الهند ويقتاتون بها

    

فإذا نزل املطر عندهم يف أوان القيظ زرعوا الزرع اخلريفي، . وأهل اهلند يزرعون مرتني يف السنة
بضم الكاف وسكون " ومن هذه احلبوب اخلريفية عندهم الكذرو . وحصدوه بعد ستني يوماً من زراعته
. احلبوب عندهموهذا الكذور هو أكثر . ، وهو نوع من الدخن"الذال املعجم وضم الراء وبعدها واو 

وهو أصغر حباً من " بالشني واخلاء املعجمتني " وهو أشبه أنلي، ومنها الشاماخ " بالقاف " ومنها القال 
. ورمبا نبت هذا الشاماخ من غري زراعة، وهو طعام الصاحلني وأهل الورع والفقراء واملساكني. القال

كبرية بيساره، وتكون بيمناه مقرعة خيرجون جلمع ما نبت منه من غري زراعة، فيمسك أحدهم قفة 
وحب هذا الشاماخ صغري . يضرب ا الزرع فيسقط يف القفة، فيجمعون منه ما يقتاتون به مجيع السنة

ويبقى لبه أبيض، ويصنعون . فيطري قشره. جداً، وإذا مجع جعل يف الشمس، مث يدق يف مهارس اخلشب
. وكنت آكلها كثرياً ببالد اهلند وتعجبين. ن خبزهمنه عصيدة يطبخوا حبليب اجلواميس، وهي أطيب م

، وهو نوع من املاش، إال أن "مبيم مضموم ونون وجيم " ومنها املاش، وهو نوع من اجللبان، ومنها املنج 
" حبوبه مستطيلة ولونه صايف اخلضرة، ويطبخون املنج مع األرز ويأكلونه بالسمن ويسمونه كشرى 

ومنها . وهو عندهم كاحلريرة ببالد املغرب. ، وعليه يفطرون يف كل يوم"ء بالكاف والشني املعجم والرا
وهو مثل الكذرو، إال أن حبوبه أصغر، وهو من " بضم امليم " اللوبيا وهي نوع من الفول، ومنها املوث 

علف الدواب عندهم، وتسمن الدواب بأكله، والشعري عندهم ال قوة له، وإمنا علف الدواب من هذا 
أو احلمص وجيرشونه ويبلونه باملاء ويطعمونه الدواب، ويطعموا عوضاً من القصيل أوراق املاش، املوت، 

بعد أن تسقى الدابة السمن عشرة أيام، يف كل يوم مقدار ثالثة أرطال أو أربعة، وال تركب يف تلك 
 ذكرناها هي وبعد ذلك يطعموا أوراق املاش كما ذكرنا شهراً أو حنوه وهذه احلبوب اليت. األيام

اخلريفية وإذا حصدوها بعد ستني يوماً من زراعتها ازدرعوا احلبوب الربيعية، وهي القمح والشعري 
وبالدهم كرمية . وتكون زراعتها يف األرض اليت كانت احلبوب اخلريفية مزدرعة فيها. واحلمص والعدس

ويزدرعون . من أكرب احلبوب عندهموأما األرز فام يزرعونه ثالث مرات يف السنة، وهو . طيبة التربة
  .السمسم وقصب السكر مع احلبوب اخلريفية اليت تقدم ذكرها

سافرنا من مدينة أبوهر، يف صحراء مسرية يوم، يف أطرافها جبال منيعة " ولنعد إىل ما كنا بسبيله فأقول " 
هم رعية حتت ذمة فمن. وأهل بالد اهلند أكثرهم كفار. يسكنها كفار اهلنود، ورمبا قطعوا الطريق
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املسلمني، يسكنون القرى، ويكون عليهم حاكم من املسلمني يقدمه العامل أو اخلدمي الذي تكون القرية 
  .يف إقطاعه، ومنهم عصاة حماربون ميتنعون باجلبال ويقطعون الطريق

  وهي أول غزوة شهدتها ببالد الهند  ذكر غزوة لنا بهذا الطريق

    

نة أبوهر، خرج الناس منها أول النهار، وأقمت ا إىل نصف النهار يف ملة من وملا أردنا السفر من مدي
منهم عرب ومنهم أعاجم، فخرج علينا يف تلك . أصحايب، مث خرجنا، وحنن اثنان وعشرون فارساً

وكان أصحايب ذوي جندة وعيت، فقاتلناهم أشد القتال، فقتلنا . الصحراء مثانون رجالً من الكفار وفارسان
الفارسني منهم وغنمنا فرسه، من رجاهلم حنو اثين عشر رجالً وأصابتين نشابة، وأصابت فرسي أحد 

نشابة ثانية ومن اهللا بالسالمة منها، ألن نشام ال قوة هلا، وجرح ألحد أصحابنا فرس عوضناه له بفرس 
حصن أيب بكهر وأوصلنا تلك الرؤوس إىل . الكافر، وذحبنا فرسه اروح، فأكله الترك من أصحابنا

وضبط امسه بفتح الباء " وكان وصولنا يف نصف الليل إىل حصن أيب بكهر املذكور . فعلقناها على سوره
" وسافرنا منه فوصلنا بعد يومني إىل مدينة أجودهن ". املوحدة وسكون الكاف وفتح اهلاء وآخره راء 

، مدينة صغرية هي للشيخ "آخره نون وضبط امسها بفتح اهلمزة وضم اجليم وفتح الدال املهمل واهلاء و
الصاحل فريد الدين البذاوين الذي أخربين الشيخ الصاحل الويل برهان الدين األعرج باإلسكندرية أين 

وهذا الشيخ مبتلى بالوسواس . سألقاه، فلقيته واحلمد هللا، وهو شيخ ملك اهلند، وأنعم عليه ذه املدينة
دخلت زاويته ولقيته .  يدنو منه، وإذا ألصق ثوبه بثوب أحد غسل ثوبهوالعياذ باهللا، فال يصافح أحداً وال

ولقيت ولديه الفاضلني معز الدين، وهو . أنا دون ذلك: وأبلغته سالم الشيخ برهان الدين، فعجب وقال
وزرت قرب جده القطب الصاحل فريد الدين . أكربمها وملا مات أبوه توىل الشياخة بعده، وعلم علم الدين

وهي بفتح الباء املوحدة والذال املعجم وضم الواو . " بلد السنبل" بذاون " وين، منسوبة إىل مدينة البذا
ال بد لك من رؤية والدي : وملا أردت االنصراف عن هذه املدينة، قال يل علم الدين" وآخرها نون 

ودعا يل .  إىل جانبفرأيته وهو يف أعلى سطح له، وعليه ثياب بيض وعمامة كبرية هلا ذؤابة وهي مائلة
  .وبعث إيل بسكر ونبات

  ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار

    

فسألته ما اخلرب . وملا انصرفت عن هذا الشيخ، رأيت الناس يهرعون من عسكرنا، ومعهم بعض أصحابنا
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ا احترقا جاء ومل. ؟ فأخربوين أن كافراً من اهلنود مات، وأججت النار حلرقه، وامرأته حترق نفسها معه
وبعد ذلك كنت يف تلك البالد أرى املرأة من . أصحايب وأخربوا أا عانقت امليت حىت احترقت معه

كفار اهلنود متزينة راكبة، والناس يتبعوا من مسلم وكافر، واألطبال واألبواق بني يديها، ومعها الربامهة، 
مث . وا السلطان يف إحراقها فيؤذن هلم فيحرقواوإذا كان ذلك ببالد السلطان استأذن. وهم كرباء اهلنود

اتفق بعد مدة أين كنت مبدينة أكثر سكاا الكفار تعرف بأجبري ، وأمريها مسلم من سامرة السند، 
وعلى مقربة منها الكفار العصاة، فقطعوا الطريق يوماً، وخرج األمري املسلم لقتاهلم، وخرجت معه رعية 

 وكان لثالثة منهم - بينهم قتال شديد، مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر من املسلمني والكفار، ووقع
وإحراق املرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غري . ثالث زوجات، فاتفقن على إحراق أنفسهن

واجب لكن من أحقرت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك، ونسبوا إىل الوفاء، ومن مل 
ولكنها ال تكره على . ست خشن الثياب، وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائهاحترق نفسها، لب

وملا تعاهدت النسوة الثالث الالئي ذكرناهن على إحراق أنفسهن، أقمن قبل ذلك ثالثة . إحراق نفسها
 ويف صبيحة. ويأيت إليهن النساء من كل جهة. أيام يف غناء وطرب وأكل وشرب، كأن يودعن الدنيا

اليوم الرابع أتيت كل واحدة منهن بفرس فركبته، وهي متزينة متعطرة، ويف ميناها جوزة نارجيل تلعب 
ا، ويف يسراها مرآة تنظر فيها وجهها، والربامهة حيفون ا، وأقارا معها، وبني يديها األطبال واألبواق 

: أو أخي أو أمي أو صاحيب، وهي تقولأبلغي السالم إىل أيب : وكل إنسان من الكفار يقول هلا. واألنفار

فسرنا معهن حنو ثالثة . وركبت مع أصحايب ألرى كيفية صنعهن يف االحتراق. نعم، وتضحك إليهم
أميال، وانتهينا إىل موضع مظلم كثري املياه واألشجار متكاثف الظالل، وبني أشجاره أربع قباب، يف كل 

قد تكاثفت عليه الظالل، وتزامحت األشجار فال تتخللها وبني القباب صهريج ماء . قبة صنم من احلجارة
وملا وصلن إىل تلك القباب، نزلن إىل . فكان ذلك املوضع بقعة من بقع جهنم، أعاذنا اهللا منها. الشمس

وأتيت كل واحدة منهن بثوب . الصهريج، وانغمسن فيه، وجردن ما عليهن من ثياب وحلي، فتصدقن به
والنريان قد أضرمت على . عضه على وسطها، وبعضه على رأسها وكتفيهاقطن خشن غري خميط، فربط ب

، وهو زيت "كنجد " قرب من ذلك الصهريج، يف موضع منخفض، وصب عليها روغن كنجت 
وهنالك حنو مخسة عشر رجالً بأيديهم حزم من احلطب الرقيق، ومعهم حنو . اجللجالان فزاد يف اشتعاهلا

األطبال واألبواق وقوف ينتظرون جميء املرأة، وقد حجبت النار عشرة بأيديهم خشب كبار، وأهل 
فرأيت إحداهن ملا وصلت إىل تلك امللحفة، . مبلحفة، ميسكها الرجال بأيديهم لئال يدهشها النظر إليها

من ميدامن أواطاش است " آنش " مارا ميترساين ازاطش : نزعتها من أيدي الرجال بعنف وقالت هلم
مث مجعت يديها . تضحك، ومعىن هذا الكالم أبالنار ختوفونين ؟ أنا أعلم أا نار حمرقةرهكاين مارا؛ وهي 
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وعند ذلك ضربت األطبال واألنفار واألبواق، ورمى . على رأسها خدمة للنار، ورمت بنفسها فيها
الرجال ما بأيديهم من احلطب عليها، وجعل اآلخرون تلك اخلشب من فوقها لئال تتحرك، وارتفعت 

فغسلوا . وملا رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لوال أصحايب تداركوين باملاء. صوات وكثر الضجيجاأل
يغرق كثري منهم أنفسهم يف ر الكنك، وهو . وكذلك يفعل أهل اهلند أيضاً يف الغرق. وجهي وانصرفت
أتى أحدهم ليغرق وإذا . إنه من اجلنة: وهم يقولون. وفيه يرمى برماد هؤالء احملرقني. الذي إليه حيجون

ال تظنوا أين أغرق نفسي ألجل شيء من أمور الدنيا أو لقلة مال، إمنا قصدي " نفسه يقول ملن حضره 
. اسم اهللا عز وجل بلسام، مث يغرق نفسه" بضم الكاف والسني املهمل " التقرب إىل كساي، وكساي 

  .فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده يف البحر املذكور

    

سافرنا من مدينة أجودهن فوصلنا بعد مسرية أربعة أيام منها إىل مدينة : لنعد إىل كالمنا األول، فنقولو
مدينة كبرية كثرية " وضبط امسها بسينني مفتوحني بينهما راء ساكنة مث تاء مثناة مكسورة وياء " سرسيت 

 أخربين احلاجب مشس الدين .األرز، وأرزها طيب ومنها حيمل إىل حضرة دهلي، وهلا جمىب كثري جداً
وضبط امسها بفتح احلاء املهملة وألف " مث سافرنا منها إىل مدينة حانسي . البوشنجي مبقداره ونسيته

وهي من أحسن املدن وأتقنها وأكثرها عمارة، وهلا سور عظيم " ونون ساكن وسني مهمل مكسور وياء 
وله عندهم ". بضم التاء املعلوة وفتح الراء  " ذكروا أن بانيه رجل من كبار سالطني الكفار يسمى تورة

من هذه املدينة كمال الدين صدر اجلهان قاضي قضاة اهلند، وأخوه قطلوخان معلم . حكايات وأخبار
مث سافرنا من . السلطان، وأخوامها نظام الدين ومشس الدين الذي انقطع إىل اهللا وجاور مبكة حىت مات

وهي على عشرة أميال من حضرة دهلي، وأقمنا ا ثالثة . ود أبادحانسي فوصلنا بعد يومني إىل مسع
بضم اهلاء وفتح الشني املعجم وسكون النون " أيام، وحانسي ومسعود أباد مها للملك املعظم هوشنج 

ومعناه الذئب، " بكافني معقودين أوالمها مضمومة " ابن امللك كمال كرك، وكرك " وبعدها جيم 
ان اهلند الذي قصدنا حضرته غائباً عنها بناحية مدينة قتوج، وبينها وبني وكان سلط. وسيأيت ذكره

وكان ا . حضرة دهلي عشرة أيام، وكانت باحلضرة والدته وتدعى املخدومة جهان، وجهان اسم الدنيا
فبعث الوزير إلينا أصحابه ليتلقونا، . أيضاً وزيره خواجه جهان املسمى بأمحد بن إياس، الرومي األصل

فكان من الذين عينهم للقائي الشيخ البسطامي، والشريف .  للقاء كل واحد منا من كان من صنفهوعني
بضم القاف وفتح النون " املازندراين وهو حاجب الغرباء، والفقيه عالء الدين امللتاين املعروف بقنرة 

ة، حسبما ذكرناه، وكتب إىل السلطان خبربنا، وبعث الكتاب مع الدواة، وهي بريد الرجال" وتشديدها 
فوصل إىل السلطان، وأتاه اجلواب يف تلك األيام الثالثة اليت أقمناها مبسعود أباد، وبعد تلك األيام خرج 
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فحيث يقول أهل ديار . إىل لقائنا القضاة والفقهاء واملشايخ وبعض األمراء، وهم يسمون األمراء ملوكاً
ائنا الشيخ ظهري الدين الزجناين، وهو كبري املرتلة عند وخرج إىل لق. مصر وغريها األمري يقولن هم امللك

" بفتح الباء املعقودة وفتح الالم " مث رحلنا من مسعود أباد فرتلنا مبقربة من قرية تسمى بامل . السلطان

ويف . وهي للسيد الشريف ناصر الدين مطهر األوهري، أحد ندماء السلطان، وممن له عنده احلظوة التامة
وضبط امسها بكسر الدال املهمل وسكون اهلاء "م وصلنا إىل حاضرة دهلي قاعدة بالد اهلند غد ذلك اليو
، وهي املدينة العظيمة الشأن الضخمة اجلامعة بني احلسن واحلصانة، وعليها السور الذي ال "وكسر الالم

  .يعلم له يف بالد الدنيا نظري، وهي أعظم مدن اهلند بل مدن اإلسالم كلها باملشرق

  ذكر وصفها

ومدينة دهلي كبرية الساحة كثرية العمارة، وهي اآلن أربع مدن متجاورات متصالت، إحداها املسماة 
وكان افتتاحها سنة أربع ومثانني ومخسمائة، والثانية . ذا االسم دهلي، وهي القدمية من بناء الكفار

يضاً دار اخلالفة، وهي اليت أعطاها ، وتسمى أ"بكسر السني املهمل والراء بينهما ياء مد " تسمى سريي 
السلطان لغياث الدين حفيد اخلليفة املستنصر العباسي مل قدم عليه، وا كان سكىن السلطان عالء الدين 

وابنه قطب الدين، وسنذكرمها، والثالثة تسمى تغلق أباد باسم بانيها السلطان تغلق والد سلطان اهلند 
يا خوند : هلا أنه وقف يوماً بني يدي السلطان قطب الدين، فقال لهوكان سبب بنائه . الذي قدمنا عليه

فكان من قدر اهللا . إذا كنت سلطاناً فابنها: فقال له السلطان متهكماً. عامل، كان ينبغي أن تبين هنا مدينة
ه والرابعة تسمى جهان بناه، وهي خمتصة بسكىن السلطان حممد شا. أن كان سلطاناً فبناها، ومساها بامسه

وكان أراد أن يضم هذه املدن األربع حتت سور واحد . وهو الذي بناها. ملك اهلند اآلن الذي قدمنا عليه
  .فبىن منه بعضاً وترك بناء باقيه، لعظم ما يلزم يف بنائه

  ذكر سور دهلي وأبوابها

    

 يسكنها السمار وفيه بيوت. عرض حائطه أحد عشر ذراعاً. والسور احمليط مبدينة دهلي ال يوجد له نظري
وفيها خمازن للطعام ويسموا األنبارات، وخمازن للعدد، وخمازن للمجانيق، والرعادات . وحفاظ األبواب

ولقد شاهدت األرز خيرج من بعض تلك املخازن . ويبقى الزرع ا مدة طائلة ال يتغري، وال تطرقه آفة
وكل ذلك من اختزان السلطان . منهاورأيت أيضاً الكذرو خيرج . ولونه قد اسود، ولكن طعمه طيب

وفيه طيقان . وميشي يف داخل السور الفرسان والرجال من أول املدينة إىل آخرها. بلنب منذ تسعني سنة
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مفتحة إىل جهة املدينة يدخل منها الضوء وأسفل هذا السور مبين باحلجارة، وأعاله باآلجر، وأبراجه 
فمنها دروازة بذاون، وهي . رون باباً، وهم يسمون الباب دروازةوهلذه املدينة مثانية وعش. كثرية متقاربة

وهي موضع البساتني، " بضم اجليم " الكربى، ودروازة املندوي، وا رحبة الزرع، ودروازة جل 
اسم رجل، ودروازة : اسم قرية قد ذكرناها، ودروازة جنيب: اسم رجل، ودروازة بامل: ودروازة شاه

، نسبة إىل مدينة غزنة اليت يف طرف خراسان، وخبارجها مصلى العيد كمال كذلك، ودروازة غزنة
، وخبارج هذه الدروازة مقابر "بفتح الباء واجليم والصاد املهمل " وبعض املقابر، ودروازة البجالصة 

وال بد عند كل قرب من حمراب، وإن كان ال قبة له، ويزرعون . دهلي، وهي مقربة حسنة يبنون ا القباب
واألزاهري هنالك ال تنقطع يف . شجار املزهرة مثل قل كل شنبو وريبول راي بيل والنسرين وسواهاا األ

  .فصل من الفصول

  ذكر جامع دهلي

وجامع دهلي كبري الساحة، حيطانه وسقفه وفرشه كل ذلك من احلجارة البيض املنحوتة، أبدع حنت، 
ثالث عشرة قبة من حجارة، ومنربه أيضاً من وفيه . ملصقة بالرصاص أتقن إلصاقه، ال خشبة به أصالً

ذكر . ويف وسط اجلامع العمود اهلائل الذي ال يدرى من أي املعادن هو. احلجر، وله أربعة من الصحون
بفتح اهلاء وسكون الفاء وتاء معلوة وجيم مضموم وآخره " يل بعض حكمائهم أنه مسي هفت جوش 

وقد جلي من هذا العمود مقدار السبابة، . ؤلف منها، ومعىن ذلك سبعة معادن، وأنه م"شني معجم 
وطوله ثالثون ذراعاً، وأدرنا به عمامة فكان الذي . ولذلك الو منه بريق عظيم، وال يؤثر فيه احلديد

وعند الباب الشرقي من أبواب املسجد صنمان كبريان جداً من النحاس . أحاط بدائرته منها مثاين أذرع
وكان موضع . لصقا باحلجارة، ويطأ عليها كل داخل إىل املسجد أو خارج منهمطروحان باألرض، وقد أ

هذا املسجد بدخانة، وهو بيت األصنام، فلما افتتحت جعل مسجداً، ويف الصحن الشمايل من املسجد 
 وهي مبنية باحلجارة احلمر، خالفاً حلجارة سائر املسجد، فإا. الصومعة اليت ال نظري هلا يف بالد اإلسالم

وحجارة الصومعة منقوشة، وهي سامية االرتفاع، وفحلها من الرخام األبيض الناصع، وتفافيحها . بيض
حدثين من أثق به أنه رأى الفيل حني بنيت . من الذهب اخلالص، وسعة ممرها حبيث تصعد فيه الفيلة

. ان غياث الدين بلنبوهي من بناء السلطان معز الدين ناصر الدين ابن السلط. يصعد باحلجارة إىل أعالها

وأراد السلطان قطب الدين أن يبىن بالصحن الغريب صومعة أعظم منها، فبىن مقدار الثلث منها، واخترم 
وهذه الصومعة من عجائب الدينا يف . وأراد السلطان حممد إمتامها، مث ترك ذلك تشاؤماً. دون متامها

وهذا الثلث املبين مساٍو الرتفاع مجيع . رنةضخامتها وسعة ممرها، حبيث تصعده ثالثة من الفيلة متقا
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وصعدا مرة فرأيت معظم دور املدينة، وعاينت األسوار على . الصومعة اليت ذكرنا أا بالصحن الشمايل
ويظهر لناظرها من أسفلها . ارتفاعها ومسوها منحطة، وظهر يل الناس يف أسفلها كأم الصبيان الصغار

وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبين أيضاً مسجداً .  جرمها وسعتهاأن ارتفاعها ليس بذلك، لعظم
جامعاً بسريي املسماة دار اخلالفة، فلم يتم منه غري احلائط القبلي واحملراب، وبناؤه باحلجارة البيض 

وأراد السلطان حممد إمتامه، وبعث عرفاء . ولو كمل مل يكن له مثل يف البالد. والسود واحلمر واخلضر
وأخربين . ناء ليقدروا النفقة فيه، فزعموا أنه ينفق يف إمتامه مخسة وثالثون لكا فترك ذلك استكثاراً لهالب

  .بعض خواصه أنه مل يترك استكثاراً، لكنه تشاءم به ملا كان السلطان قطب الدين قد قتل قبل متامه

  ذكر الحوضين العظيمين بخارجها

    

ىل السلطان مشس الدين للمش، ومنه يشرب أهل املدينة، وهو وخبارج دهلي احلوض العظيم املنسوب إ
. وطوله حنو ميلني وعرضه على النصف من طوله. وماؤها جيتمع من ماء املطر. بالقرب من مصالها

واجلهة الغربية من ناحية املصلى مبنية باحلجارة مصنوعة أمثال الدكاكني، بعضها أعلى من بعض، وحتت 
. إىل املاء، وجبانب كل دكان قبة حجارة فيها جمالس للمترتهني واملتفرجنيكل دكان درج يرتل عليها 

فإذا كثر املاء يف احلوض، ومل يكن . ويف وسط احلوض قبة عظيمة من احلجارة املنقوشة جمعولة طبقتني
ا ويف أكثر األوقات يقيم . سبيل إليها إال يف القوارب، فإذا قل املاء دخل إليها الناس، وداخلها مسجد

الفقراء املنقطعون إىل اهللا املتوكلون عليه، وإذا جف املاء يف جوانب هذا احلوض زرع فيها قصب السكر 
وفيما بني دهلي ودار اخلالفة . واخليار والقثاء والبطيخ األخضر واألصفر وهو شديد احلالوة صغري اجلرم

ربعني قبة، ويسكن حوله وعلى جوانبه حنو أ. حوض اخلاص وهو أكرب من حوض السلطان مشس الدين
وهلم سوق هنالك من أعظم األسواق، ومسجد جامع . أهل الطرب، وموضعهم يسمى طرب أباد

وأخربت أن النساء املغنيات لساكنات هنالك يصلني التراويح يف شهر رمضان . ومساجد سواه كثرية
ولقد شاهدت . ونبتلك املساجد جمتمعات، ويؤم ن االئمة، وعددهن كبري، وكذلك الرجال املغن

لكل واحد منهم مصلى حتت ركبته، فاذا . الرجال أهل الطرب يف عرس األمري سيف الدين غدا بن مهنا
  .مسع األذان قام فتوضأ وصلى

  ذكر بعض مزاراتها
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وسبب تسمية هذا . فمنها قرب الشيخ الصاحل قطب الدين خبتيار الكعكي، وهو ظاهر الربكة كثري التعظيم
أنه كان إذا أتاه الذين عليهم الديون شاكني من الفقر أو القلة، أو الذين هلم البنات ومل الشيخ بالكعكي 

جيدوا ما جيهزوهن به إىل أزواجهن، يعطي من أتاه منهم كعكعة من الذهب أو من الفضة، حىت عرف من 
 وسكون الراء بضم الكاف" أجل ذلك بالكعكي رمحه اهللا، ومنها قرب الفقيه الفاضل نور الدين الكرالين 

ومنها قرب الفقيه عالء الدين الكرماين نسبة إىل كرمان، وهو ظاهر الربكة ساطع النور ومكانه " والنون 
  .وبذلك املوضع قبور رجال صاحلني كثرية نفع اهللا تعاىل م. يظهر قبلة املصلى

  ذكر بعض علمائها وصلحائها

والناس يزعمون أنه . ، وهو من كبار الصاحلني"املوحدة بالباء " فمنهم الشيخ الصاحل العامل حممود الكبا 
ينفق من الكون، ألنه ال مال له ظاهر، وهو يطعم الوارد والصادر، ويعطي الذهب والدراهم واألثواب، 

رأيته مرات كثرية، وحصلت يل بركته، ومنهم الشيخ الصاحل . وظهرت له كرامات كثرية، واشتهر ا
كأنه منسوب إىل نيل مصر، واهللا أعلم، كان من أصحاب الشيخ الصاحل نظام العامل عالء الدين النيلي 

وهو يعظ الناس يف كل يوم مجعة، فيتوب كثري منهم بني يديه، وحيلقون رؤوسهم، . الدين البزواين
  .ويتواجدون ويغشى على بعضهم

اتقوا ربكم إن زلزله يا أيها الناس : " فقرأ القارئ بني يديه. حكاية شاهدته يف بعض األيام وهو يعظ
الساعة شيٌء عظيم يوم تروا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس 

 فصاح أحد الفقراء . مث كررها الفقيه عالء الدين" . سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد
وكنت فيمن صلى . انية ووقع ميتاًمن ناحية املسجد صيحة عظيمة، فأعاد الشيخ اآلية، فصاح الفقري ث

بضم الكاف وسكون اهلاء وراء " ومنهم الشيخ الصاحل العابد صدر الدين الكهراين . عليه، وحضر جنازته
ويزوره السلطان . وكان يصوم الدهر ويقوم الليل وجترد عن الدنيا مجيعاً ونبذها، ولباسه عباءة" ونون 

لسلطان منه أن يقطعه قرى يطعم منها الفقراء والواردين فأىب فرغب ا. وأهل الدولة، ورمبا احتجب عنهم
وزاره يوماً وأتى إليه بعشرة آالف دينار فلم يقبلها وذكروا أنه ال يفطر إال بعد ثالث، وأنه قيل له . ذلك

ال أفطر حىت اضطر، فتحل يل امليتة، ومنهم اإلمام الصاحل العامل العابد الورع اخلاشع فريد : يف ذلك فقال
نسبة إىل غار كان يسكنه " بالغني املعجم والراء " دهره ووحيد عصره كمال الدين عبد اهللا الغاري 

  .خارج دهلي مبقربة من زاوية الشيخ نظام الدين البذاوين زرته ذا الغار ثالث مرات

    

 فقال يل كان يل غالم فأبق مين، وألفيته بيد رجل من الترك، فذهبت إىل انتزاعه من يده،: كرامة له



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  263  

وكان التركي راغباً يف املصاحلة، فصاحلته مبائة دينار . إن هذا الغالم ال يصلح لك فال تأخذه: الشيخ
فلما كان بعد ستة أشهر قتل سيده، وأتى به إىل السلطان، فأمر بتسليمه ألوالد . أخذا منه، وتركته له

يه والزمته وتركت الدنيا ووهبت مجيع ما وملا شاهدت هلذا الشيخ هذه الكرامة انقطعت إل. سيده فقتلوه
كان عندي للفقراء واملساكني وأقمت عنده مدة، فكنت أراه يواصل عشرة أيام وعشرين يوماً، ويقوم 

واهللا تعاىل خيتم باخلري وسأذكر . ومل أزل معه حىت بعث عين السلطان، ونشبت يف الدنيا ثانية. أكثر الليل
  .، وكيفية رجوعي إىل الدنياذلك فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

  ذكر فتح دهلي ومن تداولها من الملوك

حدثين الفقيه العامل العالمة قاضي القضاة باهلند والسند كمال الدين حممد بن الربهان الغزنوي امللقب 
وقد قرأت أنا . بصدر اجلهان، أمن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الكفار يف سنة أربع ومثانني ومخسمائة

" وأخربين أيضاً أا افتتحت على يد األمري قطب الدين أيبك . مكتوباً على حمراب اجلامع األعظم اذلك 

، ومعناه "ساالر " ، وكان يلقب سياه "وامسه بفتح اهلمزة وسكون الياء آخر احلروف وفتح الباء املوحدة 
 الغوري ملك غزنة وهو أحد مماليك السلطان املعظم شهاب الدين حممد بن سنام. مقدم اجليوش

. وخراسان، املتغلب على ملك إبراهيم بن السلطان الغازي حممود بن سبكتكني الذي ابتدأ فتح اهلند

. وكان السلطان شهاب الدين املذكور بعث األمري قطب الدين بعسكر عظيم ففتح اهللا عليه مدينة الهور

أنه يريد االنفراد مبلك اهلند، وأنه قد وسكنها وعظم شأنه، وسعى به إىل السلطان، وألقى إليه جلساؤه 
وبلغ هذا اخلرب إىل قطب الدين فبادر بنفسه، وقدم على غزنة ليالً، ودخل على السلطان، . عصى وخالف

فلما كان بالغد قعد السلطان على سريره، وأقعد أيبك حتت السرير، . وال علم عند الذين وشوا به إليه
فلما استقر م اجللوس سأهلم السلطان عن شأن . ص الذين سعوا بهحبيث ال يظهر، وجاء الندماء واخلوا

فضرب السلطان . قد صح عندنا أنه ادعى امللك لنفسه: أيبك، فذكروا له أن عصى وخالف، وقالوا
لبيك، وخرج عليهم، فسقط يف أيديهم، وفزعوا إىل : يا أيبك، قال: سريره برجله، وصفق بيديه وقال

وأمره . وإياكم والعودة إىل الكالم يف أيبك. قد غفرت لكم هذه الزلة: السلطانفقال هلم . تقبيل األرض
وأقام . واستقر ا اإلسالم إىل هذا العهد. أن يعود إىل بالد اهلند، فعاد إليها، وفتح مدينة دهلي وسواها

  .قطب الدين ا إىل أن تويف

  ذكر السلطان شمس الدين للمش
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، وهو أول من ويل امللك مبدينة " وسكون الثانية وكسر امليم وشني معجم وضبط امسه بفتح الالم األوىل" 
دهلي مستقالً به وكان قبل متلكه مملوكاً لألمري قطب الدين أيبك وصاحب عسكره نائباً عنه، فلما مات 

 فأتاه الفقهاء يقدمهم قاضي القضاة إذ ذاك وجيه الدين. قطب الدين استبد بامللك، وأخذ الناس بالبيعة

الكاساين، فدخلوا عليه وقعد بني يديه، وقعد القاضي إىل جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أرادوا 
فقرأه القاضي . أن يكلموه به، فرفع طرف البساط الذي هو قاعد عليه، وأخرج هلم عقداً يتضمن عتقه

 عادالً صاحلاً فاضالً، ومن وكان. واستقل بامللك، وكانت مدته عشرين سنة. والفقهاء، وبايعوه مجيعاً
مآثره أنه اشتد يف رد املظامل وإنصاف املظلومني وأامر أن يلبس كل مظلوم ثوباً مصبوغاً وأهل اهلند مجيعاً 
يلبسون البياض فكان مىت قعد للناس أو ركب فرأى أحداً عليه ثوب مصبوغ نظر يف قضيته وأنصفه ممن 

لناس جتري عليهم املظامل بالليل، وأريد تعجيل إنصافهم، فجعل إن بعض ا: ظلمه مث أنه أعيا يف ذلك فقال
على باب قصره أسدين مصورين من الرخام موضوعني على برجني هنالك، ويف أعناقهما سلسلتان من 

احلديد فيهما جرس كبري، فكان املظلوم يأيت ليالً فيحرك اجلرس، فيسمعه السلطان وينظر يف أمره للحني 
السلطان مشس الدين خلف من األوالد الذكور ثالثة وهم ركن الدين الوايل بعده، وملا تويف . وينصفه

ومعز الدين، وناصر الدين، وبنتاً تسمى رضية وهي شقيقة معز الدين منهم فتوىل بعده ركن الدين كما 
  .ذكرناه

  ذكر السلطان ركن الدين ابن السلطان شمس الدين

    

تتح أمره بالتعدي على أخيه معز الدين فقتله وكانت رضية شقيقته، وملا بويع ركن الدين بعد موت أبيه اف
فصعدت . فلما كان يف بعض أيام اجلمع خرج ركن الدين إىل الصالة. فأنكرت ذلك عليه، فأراد قتلها

رضية على سطح القصر القدمي ااور للجامع األعظم، وهو يسمى دولة خانة، ولبست عليها ثياب 
إن أخي قتل أخاه، وهو يريد قتلي : ناس، وكلمتهم من أعلى السطح، وقالت هلماملظلومني، وتعرضت لل

وذكرم أيام أبيها وفعله اخلري وإحسانه إليهم فثاروا عند ذلك إىل السلطان ركن الدين وهو يف . معه
الدين القاتل يقتل فقتلوه قصاصاً بأخيه وكان آخرمها ناصر : مسجد فقبضوا عليه وأتوا به إليها فقالت هلم

  .صغرياً فاتفق الناس على تولية رضية

  ذكر السلطانة رضية
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واستقلت بامللك أربع سنني . وملا قتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية امللك، فولوها
وكانت تركب بالقوس والتركش والقربان، كما يركب الرجال وال تستر وجهها، مث إا امت بعبد هلا 

اتفق الناس على خلعها وتزوجيها، فخلعت وزوجت من بعض أقارا وويل امللك أخوها ناصر من احلبشة ف
  .الدين

  ذكر السلطان ناصر الدين ابن السلطان شمس الدين

مث إن رضية وزوجها خالفا عليه، . وملا خلعت رضية ويل ناصر الدين أخوها األصغر، واستقل بامللك مدة
من أهل الفساد ويأ لقتاله، وخرج ناصر الدين معه مملوكه النائب عنه وركبا يف مماليكهما ومن تبعهما 

غياث الدين بلنب متويل امللك بعده فوقع اللقاء وازم عسكر رضية، وفرت بنفسها، فأدركها اجلوع 
وأجهدها اإلعياء، فقصدت حراثاً رأته حيرث األرض، فطلبت منه ما تأكله، فأعطاها كسرة خبز فأكلتها، 

يها النوم، وكانت يف زي الرجال، فلما نامت نظر إليها احلراث وهي نائمة، فرأى حتت ثياا وغلب عل
قباء مرصعاً فعلم أا امرأة فقتلها وسلبها وطرد فرسها ودفنها يف فدانه، وأخذ بعض ثياا فذهب إىل 

قتلها ودهلم على السوق يبيعها، فأنكر أهل السوق شأنه وأتوا به الشحنة، وهو احلاكم، فضربه فأقر ب
مدفنها فاستخرجوها وغسلوها وكفنوها ودفنت هنالك وبين عليها قبة وقربها اآلن يزار ويتربك به ، وهو 

واستقل ناصر الدين . على شاطئ النهر الكبري املعروف بنهر اجلون، على مسافة فرسخ واحد من املدينة
حلاً ينسخ نسخاً من الكتاب العزيز ويبيعها بامللك بعدها، واستقام له األمر عشرين سنة وكان ملكاً صا

وقد وقفين القاضي كمال الدين على مصحف خبطه متقن حمكم الكتابة، مث إن نائبه غياث . فيقتات بثمنها
  .الدين بلنب قتله، وملك بعده ولبلنب هذا خرب ظريف نذكره

  ذكر السلطان غياث الدين بلبن

، وملا قتل بلنب مواله "اجلميع مفتوحات وآخرها نون وضبط امسه بباءين موحدتني بينهما الم و" 
السلطان ناصر الدين استقل بامللك بعده عشرين سنة، وقد كان قبلها نائباً له عشرين سنة أخرى وكان 

ومن مكارمه أنه بىن داراً، ومساها دار األمن فمن دخلها من . من خيار السالطني، عادالً حليماً فاضالً
 ومن دخلها خائفاً أمن، ومن دخلها وقد قتل أحداً أرضى عنه أولياء املقتول، ومن أهل الديون قضي دينه

  .وقد زرت قربه. وبتلك الدار دفن ملا مات. دخلها من ذوي اجلنايات أرضى أيضاً من يطلبه

  حكاية 
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 وهي لفظة يا تركك،: يذكر أن أحد الفقراء ببخارى رأى ا بلنب هذا وكان قصرياً حقرياً دميماً فقال له
إشتر يل من هذا الرمان، وأشار إىل : لبيك يا خوند، فأعجبه كالمه، فقال له: فقال له. تعرب عن االحتقار

فلما . نعم وأخرج فليسات مل يكن عنده سواها واشترى له من ذلك الرمان: رمان يباع يف بالسوق، فقال
قبلت ورضيت واستقر ذلك يف :  وقالفقبل بلنب يد نفسه،. وهبناك ملك اهلند: أخذها الفقري قال له

ضمريه، واتفق أن بعث السلطان مشس الدين للمش تاجراً يشتري له املماليك بسمرقند وخبارى وترمذ 
فاشترى مائة مملوك كان من مجلتهم بلنب، فلما دخل باملماليك على السلطان أعجبه مجيعهم إال بلنب، ملا 

يا خوند عامل ملن اشتريت هؤالء املماليك ؟ فضحك :  له بلنبال أقبل هذا فقال: ذكرناه من دمامته فقال
نعم وقبله وجعله يف مجلة املماليك : فقال. اشترين أنا هللا عز وجل: فقال. اشتريتهم لنفسي: منه وقال

إن أحد : فاحتقر شأنه وجعل يف السقائني وكان أهل املعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان مشس الدين
لك من يد ابنك ويستويل عليه وال يزالون يلقون ذلك، وهو ال يلتفت إىل أقواهلم لصالحه مماليكه يأخذ امل

وعدله، إىل أن ذكر ذلك للخاتون الكربى أم أوالده فذكرت له ذلك، وأثر يف نفسه، وبعث على 
 نعرفه ا نعم عندنا عالمة: أتعرفون اململوك الذي يأخذ ملك ابين إذا رأيتموه ؟ فقالوا له: املنجمني فقال

فأمر السلطان بعرض مماليكه، وجلس لذلك فعرضوا بني يديه طبقة طبقة، واملنجمون ينظرون إليهم 
إنا قد جعنا، فلنجمع شيئاً من : مل نره بعد، وحان وقت الزوال، فقال السقاءون بعضهم لبعض: ويقولون

، وبعثوا ا بلنب، إذ مل يكن فيهم الدراهم، ونبعث أحدنا إىل السوق ليشتري لنا ما نأكله فجمعوا الدراهم
فلم جيد بالسوق ما أرادوه فتوجه إىل سوق أخرى وأبطأ وجاءت نوبة السقائني يف العرض . أحقر منه

وهو مل يأت بعد، فأخذوا زقه وماعونه وجعلوه على كاهل صيب، وعرضوه على أنه بلنب فلما نودي امسه 
وجاء بلنب بعد متام . املنجمون الصورة اليت يطلبواومل ير . جاز الصيب بني أيديهم وانقضى العرض

مث إنه ظهرت جنابته، فجعل أمري السقائني، مث صار من مجلة األجناد، . العرض، ملا أراد اهللا من إنفاذ قضائه
مث من األمراء، مث تزوج السلطان ناصر الدين بنته قبل أن يلي امللك وملا ويل امللك جعله نائباً عنه مدة 

سنة، مث قتله بلنب واستوىل على ملكه عشرين سنة أخرى كما تقدم ذكر ذلك، وكان للسلطان عشرين 
بلنب ولدان أحدمها اخلان الشهيد ويل عهده، وكان والياً ألبيه ببالد السند، ساكناً مبدينة ملتان وقتل يف 

ى ناصر الدين، وولد السلطان بلنب الثاين يسم. كي قباد وكي خسرو: حرب له مع التتر، وترك ولدين
فلما استشهد اخلان الشهيد جعل السلطان بلنب العهد إىل ولده . وكان والياً ألبيه ببالد اللكنويت وبنجالة

كي خسرو، وعدل به عن ابن نفسه ناصر الدين وكان لناصر الدين كذلك ولد ساكن حبضرة دهلي مع 
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يب نذكره، وأبوه إذ ذاك حي كما جده بيسمى معز الدين، وهو الذي توىل امللك بعد جده يف خرب عج
  .ذكرناه

  ذكر السلطان معز الدين بن ناصر

  ابن السلطان غياث الدين بلبن 

    

وملا تويف السلطان غياث الدين ليالً، وابنه ناصر الدين غائب ببالده اللكنويت، وجعل العهد البن ابنه 
الشهيد كي خسرو، حسبما قصصناه، كان ملك األمراء نائب السلطان غياث الدين عدواً لكي خسرو 

م بايعوا السلطان معز فأراد عليه حيلة متت، وهي أنه كتب بيعة دلس فيها على خطوط األمراء الكبار بأ
إن األمراء قد بايعوا ابن عمك، : الدين حفيد السلطان بلنب ودخل على كي خسرو كاملتنصح له فقال له

: انج بنفسك هارباً إىل بالد السند فقال: فما احليلة ؟ قال: فقال كي خسروا. وأخاف عليك منهم

 وأنا أفتح لك فشكره على ذلك وقبل إن املفاتيح بيدي،: وكيف اخلروج واألبواب مسدودة ؟ قال له
اركب اآلن، فركب يف خاصته ومماليكه، وفتح له الباب وأخرجه، وسد يف أثره، واستأذن : يده، وقال له

كيف يل بذلك ووالية العهد البن عمي ؟ فأعلمه مبا أدار عليه من احليلة، : على معز الدين فبايعه، فقال
 دار امللك، وبعث إىل األمراء واخلواص فبايعوا ليالً فلما فشكره على ذلك ومضى به إىل. وبإخراجه

أنا : أصبح بايعه سائر الناس واستقام له امللك وكان أبوه حياً ببالد بنجالة واللكنويت فاتصل به اخلرب فقال
وارث امللك وكيف يلي ابين امللك ويستقل به وأنا بقيد احلياة ؟ فتجهز يف جيوشه قاصداً حضرة دهلي، 

 ولده يف جيوشه كذلك قاصداً ملدافعته عنها، فتوفيا معاً مبدينة كرا، وهي على ساحل ر الكنك وجتهز
الذي حتج اهلنود إليه فرتل ناصر الدين على شاطئه مما يلي كرا ونزل ولده السلطان معز الدين مما يلي 

دماء املسلمني، فألقى يف قلب اجلهة األخرى، والنهر بينهما وعزما على القتال، مث أن اهللا تعاىل أراد حقن 
إذا ملك ولدي فذلك شرف، وأنا أحق أن أرغب يف ذلك، وألقى يف : ناصر الدرين الرمحة آلبنه وقال

قلب السلطان معز الدين الضراعة ألبيه فركب كل واحد منهما منفرداً عن جيوشه، والتقيا يف وسط النهر 
 قد وهبتك ملكي ووليتك وبايعه وأراد الرجوع إىل :فقال له أبوه. فقبل السلطان رجل أبيه واعتذر له

ال بد لك من الوصول إىل بالدي، فمضى معه إىل دهلي، ودخل القصر وأقعده أبوه : بالده فقال له ابنه
لقاء السعدين، ملا كان فيه : على سرير امللك ووقف بني يديه ومسي ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنهر

وعاد ناصر الدين إىل . وأكثرت الشعراء يف ذلك. مللك والتجايف عن املنازعةمن حقن الدماء، وتواهب ا
بالده، فمات ا بعد سنني وترك ا ذرية منهم غياث الدين ادور الذي أسره السلطان تغلق وأطلقه ابنه 
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رأيت بعض من . حممد بعد وفاته، واستقام امللك ملعز الدين أربعة أعوام بعد ذلك وكانت كاألعياد
أدركها يصف خرياا ورخص أسعراها، وجود معز الدين وكرمه وهو الذي بين الصومعة بالصحن 

وحكى يل بعض أهل اهلند أن معز الدين كان يكثر . الشمايل من جامع دهلي وال نظري هلا يف البالد
دين النكاح والشرب، فاعتلته علة أعجز األطباء دواؤها، ويبس أحد شقيه فقام عليه نائبه جالل ال

  ".بفتح اخلاء املعجم والالم واجليم " فريوزشاة اخللجي 

  ذكر السلطان جالل الدين

    

وملا اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من يبس أحد شقيه خالف عليه نائبه جالل الدين وخرج إىل 
اء لقتاله، فكان فبعث معز الدين األمر. ظاهر املدينة فوقف على تل هنالك جبانب قبة تعرف بقبة اجليشاين

. كل من يبعثه منهم يبايع جالل الدين ويدخل يف مجلته مث دخل املدينة وحصره يف القصر ثالثة أيام

وحدثين من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه اجلوع يف تلك األيام، فلم جيد ما يأكله، فبعث إليه 
تل، وويل بعده جالل الدين وكان حليماً أحد الشرفاء من جريانه ما أقام أوده، ودخل عليه القصر فق

فاضالً، وحلمه أداه إىل القتل، كما سنذكره واستقام له امللك سنني وبىن القصر املعروف بامسه، وهو 
الذي أعطاه السلطان حممد لصهره األمري غدا بن مهنا، ملا زوجه، بأخته، وسيذكر ذلك، فكان للسلطان 

ن أخ امسه عالء الدين زوجه بابنته وواله مدينة كرا ومانكبور جالل الدين ولد امسه ركن الدين، واب
ونواحيها، وهي من أخصب بالد اهلند كثرية القمح واألرز والسكر وتصنع ا الثياب الرفيعة، ومنها 

جتلب إىل دهلي، وبينهما مسرية مثانية عشر يوماً وكانت زوجة عالء الدين تؤذيه، فال زال يشكوها إىل 
الل الدين حىت وقعت الوحشة بينهما بسببها وكان عالء الدين شهماً شجاعاً مظفراً عمه السلطان ج

. منصوراً، وحب امللك ثابت يف نفسه، إال أنه مل يكن له مال إال ما يستفيده بسيفه من غنائم الكفار

بالد فاتفق أنه ذهب مرة إىل الغزو ببالد الدويقري، وتسمى بالد الكتكة أيضاً وسنذكرها، وهي كرسي 
املالوه واملرهتة، وكان سلطاا أكرب سالطني الكفار، فعثرت بعالء الدين بتلك الغزوة دابة له عند حجر 

فسمع له طنيناً، فأمر باحلفر هنالك فوجد حتته كرتاً عظيماً، ففرقه يف أصحابه ووصل إىل الدويقري، فأذعن 
ه هدايا عظيمة فرجع إىل املدينة كرا، ومل له سلطاا بالطاعة، ومكنه من املدينة من غري حرب وأهدى ل

يبعث إىل عمه شيئاً من الغنائم فأغرى الناس عمه به فبعث إليه، فامتنع من الوصول إليه فقال السلطان 
جالل الدين أنا أذهب إليه وآيت به فإنه حمل ولدي فتجهز يف عساكره وطوى املراحل حىت حل بساحل 

لدين ملا خرج إىل لقاء أبيه ناصر الدين، وركب النهر برسم الوصول مدينة كرا، حيث نزل السلطان معز ا
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إذا أنا عانقته : إىل ابن أخيه، وركب ابن أخيه أيضاً يف مركب ثان عازماً على الفتك به وقال ألصحابه
  .فاقتلوه فلما التقيا وسط النهر عانقه ابن أخيه وقتله أصحابه كما وعدهم، واحتوى على ملكه وعساكره

  السلطان عالء الدين محمد شاه الخلجيذكر 

    

وملا قتل عمه استقل بامللك، وفر إليه أكثر عساكر عمه، وعاد بعضهم إىل دهلي، واجتمعوا على ركن 
الدين وخرج إىل دفاعه فهربوا مجيعاً إىل السلطان عالء الدين، وفر ركن الدين إىل السند، ودخل عالء 

وكان من خيار السالطني وأهل اهلند يثنون عليه كثرياً، . عشرين سنةالدين دار امللك، واستقام له األمر 
وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه، ويسأل عن أسعارهم، وحيضر احملتسب وهم يسمونه الرئيس يف كل يوم 

برسم ذلك ويذكر أنه سأله يوماً عن سبب غالء اللحم، فأخربه أنه ذلك لكثرة املغرم على البقر يف املرتب 
اشتروا ا البقر والغنم وبيعوها، : رفع ذلك، وأمر بإحضاره التجار وأعطاهم األموال وقال هلمفأمر ب

ويرتفع مثنها لبيت املال، ويكون لكم أجرة على بيعها ففعلوا ذلك، وفعل مثل هذا يف األثواب اليت يؤتى 
ويذكر أن السعر . السعرا من دولة أباد وكان إذا غال مثن الزرع فتح املخازن وباع الزرع حىت يرخص 

ارتفع ذات مرة فأمر ببيع الزرع بثمن عينه، فامتنع الناس من بيعه بذلك الثمن، فأمر أال يبيع أحد زرعاً 
غري زرع املخزن وباع للناس ستة أشهر، فخاف احملتكرون فساد زرعهم بالسوس فرغبوا أن يؤذن هلم 

وكان ال يركب جلمعة وال لعيد وال سوامها .  من بيعه اعلى أن يبيعوه بأقل من القيمة األوىل اليت امتنعوا
وسبب ذلك إنه كان له ابن أخ يسمى سليمان شاه وكان حيبه ويعظمه، فركب يوماً إىل الصيد وهو 
معه، وأضمر يف نفسه أن يفعل ما فعل هو بعمه جالل الدين من الفتك فلما نزل للغداء، رماه بنشابة 

إنه قد مات فصدقهم :  وأتى ابن أخيه ليجهز عليه، فقال له العبيدفصرعه وغطاه بعض عبيده بترس
وركب فدخل القصر على احلرم وأفاق السلطان عالء الدين من غشيته وركب، واجتمعت العساكر 

وكان له من األوالد خضر خان . عليه، وفر ابن أخيه فأدرك وأيت به إليه فقتله، وكان بعد ذلك ال يركب
وكان . خان ومبارك خان، وهو قطب الدين الذي ويل امللك، وشهاب الدينوشادي خان وأبو بكر 

قطب الدين مهتضماً عنده ناقص احلظ قليل احلظوة وأعطى مجيع إخوته املراتب، وهي األعالم واألطبال، 
اهللا هو الذي يعطيين : ومل يعطه شيئاً؛ وقال له يوماً، ال بد أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك فقال له

مث إن السلطان اشتد عليه املرض، وكانت زوجته أم ولده خضر خان، . أباه هذا الكالم وفزع منهفهال 
وتسمى ماه حق، واملاه القمر بلسام، هلا أخ يسمى سنجر، فعاهدت أخاها على متليك ولدها خضر 

ف تنكة، خان وعلم بذلك ملك نائب أكرب أمراء السلطان، وكان يسمى األلفي، ألن السلطان إشتراه بأل
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وهي ألفان ومخسمائة من دنانري املغرب، فوشى إىل السلطان مبا اتفقوا عليه، فقال خلواصه إذا دخل علي 
سنجر فإين معطيه ثوباً، فإذا لبسه، فأمسكوا بأكمامه واضربوا به األرض واذحبوه فلما دخل عليه فعلوا 

مسرية يوم من دهلي، توجه لزيارة سندبت، على : ذلك وقتلوه وكان خضر خان غائباً، مبوضع يقال له
فلما بلغه أن أباه . شهداء مدفونني به، لنذر كان عليه أن ميشي تلك املسافة راجالً ويدعو لوالده بالراحة

قتل خاله حزن عليه حزناً شديداً ومزق جيبه، وتلك عادة ألهل اهلند يفعلوا إذا مات هلم من يعز 
 فلما دخل عليه عنفه والمه، وأمر به فقيدت يداه ورجاله، وسلمه عليهم، فبلغ والده ما فعله فكره ذلك،

بفتح الكاف املعقودة وكسر الالم " مللك نائب املذكور، وأمره أن يذهب إىل حصن كاليور وضبطه 
ويقال له أيضاً كيالري بزيادة ياء ثانية، وهو حصن منقطع بني كفار " وضم الياء آخر احلروف وآخره راء 

لى مسرية عشر من دهلي، وقد سكنته أنا مدة، فلما أوصله إىل هذا احلصن سلمه للكتوال اهلنود منيع ع
ال تقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه، إمنا هو : وهو أمري احلصن، وللمفردين وهم الزماميون، وقال هلم

ث من يأيت ابع: مث إن املرض اشتد بالسلطان فقال امللك نائب. أعدى عدو له، فاحفظوه كما حيفظ العدو
هو ذا يصل إىل أن تويف : فقال له نعم وماطله بذلك فمىت سأل عنه، قال: بابين خضر خان ألوليه العهد

  .السلطان رمحه اهللا

  ذكر ابنه السلطان شهاب الدين

    

وملا تويف السلطان عالء الدين اقعد ملك نائب ابنه األصغر شهاب الدين على سرير امللك، وبايعه الناس، 
ملك نائب عليه، ومسل أعني أيب بكر خان وشادي خان، وبعث ما إىل كاليور، وأمر بسمل وتغلب 

وكان . عيين أخيهما خضر خان املسجون هنالك، وسجنوا وسجن قطب الدين، لكنه مل تسمل عيناه
للسلطان عالء الدين مملوكان من خواصه، يسمى أحدمها ببشري واآلخر مببشر، فبعثت إليهما اخلاتون 

إن هذا : ربى زوجة عالء الدين، وهي بنت السلطان معز الدين، فذكرما بنعمة موالمها، وقالتالك
سترين ما : فقاال هلما. الفىت ملك نائب قد فعل يف أوالدي ما تعلمانه، وأنه يريد أن يقتل قطب الدين

ك الليلة وهو يف نفعل، وكانت عادما أن يبيتا عند نائب ملك ويدخال عليه بالسالح، فدخال عليه تل
بيت من اخلشب مكسو بامللف يسمونه اخلرمقة ينام يف أيام املطر فوق سطح القصر، فاتفق أنه أخذ 

السيف من يد أحدمها فقلبه ورده إليه، فضربه به اململوك وثىن عليه صاحبه، واحتزا رأسه وأتيا به إىل 
هاب الدين وأقام بني يديه أياماً كأنه فدخل على أخيه ش. جملس قطب الدين، فرمياه بني يديه، وأخرجاه

  .نائب له، مث عزم خلعه فخلعه



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  271  

  ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان عالء الدين

واستقام . وخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين وقطع إصبعه، وبعث به إىل كاليور فحبس مع إخوته
باد، وهي على مسرية أربعني يوماً مث إنه بعد ذلك خرج من حضرة دهلي إىل دولة أ. امللك لقطب الدين

ويف كل ميل منه . فكأن املاشي به يف بستان. والطريق بينهما تكنفه األشجار من الصفصاف وسواه. منها
فكأنه ميشي يف . ثالث داوات، وهي الربيد وقد ذكرنا ترتيبه، ويف كل داوة مجيع ما حيتاج املسافر إليه

ويف كل . واملعرب مسرية ستة أشهر.  الطريق إىل بالد التلنكوكذلك يتصل. سوق مسرية األربعني يوماً
وملا خرج . مرتلة قصر للسلطان وزاوية للوارد والصادر، فال يفتقر الفقري إىل محل زاد يف ذلك الطريق

السلطان قطب الدين يف هذه احلركة اتفق بعض األمراء على اخلالف عليه وتولية ولد أخيه خضر خان 
فبلغ السلطان ذلك، فأخذ ابن أخيه املذكور .  عشرة أعوام، وكان مع السلطاناملسجون، وسنه حنو

وأمسك برجليه، وضرب برأسه إىل احلجارة حىت نثر دماغه وبعث أحد األمراء ويسمى ملك شاه إىل 
فحدثين القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا . كاليور حيث أبو هذا الولد وأعمامه وأمره بقتلهم مجيعاً

قدم عاينا ملك شاه ضحوة يوم، وكنت عند خضر خان مبحبسه، فلما مسع بقدومه خاف : الاحلصن ق
نفسي ساملة، : فقال له. يف حاجة خوند عامل: فيم جئت ؟ قال: ودخل عليه األمري فقال له. وتغري لونه

نعم، وخرج عنه واستحضر الكتوال وهو صاحب احلصن واملفردين وهم الزماميون، وكانوا : فقال
مثائة رجل، وبعث عين وعن العدول، واستظهر بأمر السلطان فقرأوه، وأتوا إىل شهاب الدين املخلوع ثال

فضربوا عنقه وهو متثبت غري جزع، مث ضربوا عنق أيب بكر خان وشادي خان، وملا أتوا ليضربوا عنق 
فرة بدون خضر خان فزع وذهل، وكانت أمه معه فسدوا الباب دوا، وقتلوه وسحبوهم مجيعاً يف ح

وعاشت أم خضر خان مدة، ورايتها مبكة . واخرجوا بعد سنني فدفنوا مبقابر آبائهم. تكفني وال غسل
وحصن كاليور هذا يف رأس شاهق كأنه منحوت من الصخر ال حياذيه جبل، وبداخله . سنة مثان وعشرين

ويصعد . ها اانيق والرعاداتجباب املاء وحنو عشرين بئراً عليها األسوار مضافة إىل احلصن، منصوباً علي
وعند باب احلصن صورة فيل منحوت من احلجر . إىل احلصن يف طريق متسعة يصعدها الفيل والفرس

وأسفل احلصن مدينة حسنة مبنية . وإذا رآه اإلنسان على بعد مل يشك أنه فيل حقيقة. وعليه صورة فيال
وكذلك دار امللك . خشب فيها ماعدا األبوابكلها باحلجارة البيض املنحوتة، مساجدها ودورها، وال 

وأكثر سوقتها كفار، وفيها ستمائة فارس من جيش السلطان ال يزالون يف جهاد، . ا والقباب واالس
وملا قتل قطب الدين إخوته واستقل بامللك، ومل يبق من ينازعه وال من خيالف عليه بعث . ألا بني الكفار

 احلظي لديه أكرب أمرائه وأعظمهم مرتله عنده ناصر الدين خسرو خان ففتك اهللا تعاىل عليه من خاصته،
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به وقتله واستقل مبلكه، إال أن مدته مل تطل بامللك، فبعث اهللا تعاىل عليه من قتله بعد خلعه السلطان 
  .تغلق، حسبما يشرح كله مستوىف إن شاء اهللا تعاىل إثر هذا ونسطره

  نذكر السلطان خسروخان ناصر الدي

    

وكان خسروخان من أكرب أمراء قطب الدين، وهو شجاع حسن الصورة، وكان فتح بالد جنديري 
وكان قطب الدين حيبه . وبينهما وبني دهلي مسرية ستة أشهر. وبالد املعرب، وهي من أخصب بالد اهلند

در وكان لقطب الدين معلم يسمى قاضي خان ص. حباً شديداَ ويؤثره، فجر ذلك حتفه على يديه
وعادته أن يبيت كل ليلة . دار، وهو صاحب مفاتيح القصر" كليد " اجلهان، وهو أكرب أمرائه وكليت 

على باب السلطان ومعه أهل النوبة، وهم ألف رجل يبيتون مناوبة بني أربع ليال، ويكونون صفني فيما 
وإذا مت الليل .  مساطيهمبني أبواب القصر، وسالح كل واحد منهم بني يديه، فال يدخل أحد إال فيما بني

. وألهل النوبة أمراء وكتاب يتطوفون عليهم ويكتبون من غاب منهم أو حضر. أتى أهل نوبة النهار

وكان معلم السلطان قاضي خان يكره أفعال خسرو خان، ويسوءه ما يراه من إيثاره لكفار اهلنود وميله 
 يسمع منه ويقول له دعه وما يريد، ملا أراد اهللا وال يزال يلقي ذلك إىل السلطان فال. إليهم، وأصله منهم

إن مجاعة من اهلنود يريدون أن : فلما كان يف بعض األيام قال خسرو خان للسلطان. من قتله على يده
ومن عادم يف تلك البالد أن اهلندي إذا أراد اإلسالم أدخل إىل السلطان فيكسوه كسوة حسنة . يسلموا

إم يستحيون أن : فقال. ائتين م:  ذهب على قدره، فقال له السلطانويعطيه قالدة أو أساور من
فجمع خسرو خان مجاعة من . ائتين م ليالً: فقال له. يدخلوا إليك اراً ألجل أقربائهم وأهل ملتهم

شجعان اهلنود وكربائهم، فيهم أخوه خان خانان، وذلك أوان احلر، والسلطان ينام فوق سطح القصر، 
فلما دخلوا األبواب األربعة وهم شاكو السالح .  عنده يف ذلك الوقت إال بعض الفتيانوال يكون

ال : فمنعهم من الدخول وقال. ووصلوا إىل الباب اخلامس، وعليه قاضي خان، أنكر شأم، وأحس بالشر
وا فلما منعهم من الدخول هجم. بد أن أمسع من خوند عامل بنفسي اإلذن يف دخوهلم، وحينئذ يدخلون

هم اهلنود الذين أتوا : ما هذا ؟ فقال خسرو خان: وعلت الضجة بالباب، فقال السلطان. عليه فقتلوه
وزاد الضجيج، فخاف السلطان وقام يريد الدخول إىل . ليسلموا، فمنعهم قاضي خان من الدخول

ان السلطان القصر، وكان بابه مسدوداً، والفتيان عنده فقرع الباب واحتضنه خسرو خان من خلفه، وك
هو ذا فوقي فاقتلوه، فقتلوه وقطعوا رأسه ورموا : ودخل اهلنود فقال هلم خسرو خان. أقوى منه فصرعه

. وبعث خسرو خان من حينه إىل األمراء وامللوك وهم ال يعلمون مبا اتفق. به من سطح القصر إىل صحنه
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أمره، وكتب املراسم وهي األوامر فكلما دخلت طائفة وجده على سرير امللك فبايعوه وملا أصبح أعلن ب
وأذعنوا إىل تغلق شاه ولد السلطان حممد شاه، . وبعث لكل أمري خلعة فطاعوا له مجيعاً. إىل مجيع البالد

فلما وصلته خلعة خسرو خان طرحها باألرض، وجلس . وكان إذا ذاك وأمرياً بدبال بور، من بالد السند
وملا . مث آل أمره إىل أن قتله كما سنشرحه يف أخبار تغلق. موبعث إليه أخاه خان خانان فهزمه. فوقها

ملك خسرو خان أثر اهلنود، وأظهر أموراً منكرة، منها النهي عن ذبح البقر على قاعدة كفار اهلنود، 
وهم يعظمون البقر ويشربون . فإم ال جييزون ذحبها، وجزاء من ذحبها عندهم أن خياط يف جلدها وحيرق

وكان ذلك مما بغض خسرو . ويلطخون بيوم وحيطام بأرواثها. ، ولالستشفاء إذا مرضواأبواهلا للربكة
  .خان إىل املسلمني وأماهلم عنه إىل تغلق، فلم تطل مدة واليته وال امتدت أيام ملكه كما سنذكره

  ذكر السلطان غياث الدين تغلق شاه

    

حدثين الشيخ اإلمام " ضم الالم وآخره قاف وضبط امسه بضم التاء املعلوة وسكون الغني املعجم و" 
الصاحل العامل العامل العابد ركن الدين ابن الشيخ الصاحل مشس الدين أيب عبد اهللا ابن الويل اإلمام العامل 

" أن السلطان تغلق كان من األتراك املعروفني بالقرونة . العابد اء الدين زكريا القرشي امللتاين بزاويته

وكان . ، وهم قانطون باجلبال اليت بني بالد السند والترك"لراء وسكون الواو وفتح النون بفتح القاف وا
بضم الكاف " ضعيف احلال، فقدم بالد السند يف خدمة بعض التجار، وكان كلوانياً له، والكلواين 

ذاك أخوه ، وذلك على أيام السلطان عالء الدين، وأمري السند إذ "جلوبان " هو راعي اخليل " املعقود 
بكسر الباء املوحدة وفتح " فخدمه تغلق، وتعلق جبانبه، فرتبه يف البياة " بضم اهلمزة والالم " أولوخان 

مث ظهرت جنابته فأثبت يف الفرسان، مث كان من األمراء الصغار . ، وهم الرجالة"الياء آخر احلروف 
 ومسي بامللك الغازي، ورأيت مكتوباً مث كان بعد ذلك من األمراء الكبار،. وجعله أولوخان أمري خيله

فحينئذ . على مقصورة اجلامع مبلتان، وهو الذي أمر بعملها، إين قاتلت التتر تسعاً وعشرين مرة، فهزمتهم
وهي بكسر الدال املهمل " وملا ويل قطب الدين واله مدينة دبال بور وعمالتها . مسيت بامللك الغازي
بفتح " الذي هو اآلن سلطان اهلند أمري خيله، وكان يسمى جونه ، وجعل ولده "وفتح الباء املوحدة 

مث ملا قتل قطب الدين وويل خسرو خان أبقاه اهللا على إمارة . وملا ملك تسمى مبحمد شاه" اجليم والنون 
فلما أراد تغلق اخلالف كان له ثالمثائة من أصحابه الذين يعتمد عليهم يف القتال، وكتب إىل . اخليل

وهو يومئذ مبلتان، وبينهما وبني دبال بور ثالثة أيام، يطلب منه القيام بنصرته، ويذكره نعمة كشلوخان، 
وكان ولد كشلو خان بدهلي فكتب إىل تغلق أنه لو كان ولدي . قطب الدين، وحيرضه على طلب ثأره
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 يفر إليه فكتب تغلق إىل ولده حممد شاه يعلمه مبا عزم عليه، ويأمره أن. عندي ألعنتك على ما تريد
إن : ومتت له كما أراد، فقال له. ويستصحب معه ولد كشلو خان، فأدار ولده احليلة على خسرو خان

فكان يركب كل يوم يف . اخليل قد مسنت وتبدنت وهي حتتاج الرباق وهو التضمري، فأذن له يف تضمريها
ىل أن غاب يوماً إىل وقت أصحابه فيسري ا الساعة والساعتني والثالث، واستمر إىل أربع ساعات، إ

وحلق بأبيه . الزوال، وذلك وقت طعامهم، فأمر السلطان بالركوب يف طلبه، فلم يوجد له خرب
وحينئذ أظهر تغلق اخلالف، ومجع العساكر وخرج معه كشلو خان يف . واستصحب معه ولد كشلو خان

فر عسكره إليهما، ورجع خان أصحابه، وبعث السلطان أخاه خان خانان لقتاهلما، فهزماه شر هزمية، و
  .خانان إىل أخيه، وقتل أصحابه، وأخذت خزائنه وأمواله وقصد تغلق حضرة دهلي

    

ومعىن ذلك " آسياباد " وخرج إليه خسروخان يف عساكره، ونزل خبارج دهلي مبوضع يعرف بآصيا أباد 
ووقع اللقاء بينه وبني . درحى الريح، وأمر باخلزائن ففتحت، وأعطى األموال بالبدر، ال بوزن وال ع

وازمت عساكر تغلق، وبت حملته، وانفرد يف أصحابه األقدمني . تغلق، وقاتلت اهلنود أشد قتال
إىل أين الفرار حيثما أدركنا قتلنا، واشتغلت عساكر خسرو خان بالنهب، وتفرقوا : الثالمثائة، فقال هلم

الذي " جتر " قفه، والسلطان هنالك يعرف بالشطر فقصد تغلق وأصحابه مو. عنه ومل يبق معه اال قليل
وأما باهلند والصني فال . يرفع فوق رأسه، وهو الذي يسمى بديار مصر القبة، والطري، ويرفع ا يف األعياد

وازم . فلما قصده تغلق وأصحابه محي القتال بينهم وبني اهلنود. يفارق السلطان يف سفر وال حضر
معه أحد، وهرب فرتل عن فرسه ورمى بثيابه وسالحه، وبقي يف قميص أصحاب السلطان ومل يبق 

واجتمع الناس على تغلق، . واحد، وأرسل شعره بني كتفيه كما يفعل فقراء اهلند، ودخل بستاناً هنالك
أنت تكون : وقصد املدينة، فأتاه الكتوال باملفاتيح، ودخل القصر ونزل بناحية منه وقال لكشلو خان

فإن أبيت أن تكون : وتنازعا، فقال له كشلو خان. بل أنت تكون السلطان:  كشلو خانفقال. السلطان
فكره هذا، وقبل حينئذ، وقعد على سرير امللك وبايعه اخلاص والعام، وملا كان بعد . سلطاناً فيتوىل ولدك

لم يكن ثالث اشتد جلوع خبسرو خان، وهو خمتف بالبستان، فخرج وطاف به فوجد القيم فسأله طعاماً ف
اذهب فارهنه يف طعام فلما ذهب باخلامت إىل السوق أنكر الناس أمره ورفعوه : عنده فأعطاه خامته وقال

فبعث ولده حممداً ليأيت به . إىل الشحنة وهو احلاكم فأدخله على السلطان تغلق فأعلمه مبن دفع إليه اخلامت
. ، وهو الربذون"مها مفتوحة والثانية مضمومة بتائني مثناتني أوال" فقبض عليه وأتاه به راكباً على تتو 

فلما . فأمر له بالشربة مث الطعام مث بالقفاع مث بالتنبول. إين جائع فأتين بطعام: فلما مثل بني يديه قال له
وأمر به فضربت . لك ذلك: فقال له. يا تغلق افعل معي فعل امللوك، وال تفضحين: أكل قام قائماً وقال
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وضع الذي قتل هو به قطب الدين، ورمي برأسه وجسده من أعلى السطح كما فعل رقبته وذلك يف امل
. ودفن يف مقربته، واستقام امللك لتغلق أربعة أعوام. هو برأس قطب الدين، وبعد ذلك أمر بغسله وتكفينه

  .وكان عادالً فاضالً

لك بعث ولده ليفتح بالد التلنك ذكر ما رامه ولده من القيام عليه فلم يتم له ذلك وملا استقر تغلق بدار امل
وهي على مسرية ثالثة أشهر من " وضبطها بكسر التاء املعلوة والالم وسكون النون وكاف معقودة " 

بفتح التاء املعلوة وضم امليم " وبعث معه عسكراً عظيماً فيه كبار االمراء، مثل امللك متور . مدينة دهلي
" ومثل ملك كافور واملهردار " اء املعلوة والكاف وآخره نون بكسر الت" ومثل امللك تكني " وآخره راء 

فلما . وسواهم" بالباء املوحدة مفتوحة والياء أخر احلروف والراء مفتوحة " ومثل ملك بريم " بضم امليم 
وكان له ندمي من الفقهاء الشعراء يعرف بعبيد، فأمره أن يلقي إىل . بلغ إىل أرض التلنك أراد املخالفة

فلما ألقى ذلك إىل الناس . أن السلطان تغلق تويف، وظنه أن الناس يبايعونه مسرعني إذا مسعوا ذلكالناس 
وأرادوا قتله، فمنعهم منه ملك . أنكره األمراء، وضرب كل واحد منهم طبله وخالف، فلم يبق معه أحد

.  األصحاب املوافقونففر إىل أبيه يف عشرة من الفرسان مساهم ياران موافق، ومعناه. متور، وقام دونه

فقتل الفقيه . وعلم أبوه مبا كان أراد. فأعطاه أبوه األموال والعساكر وأمره بالعود إىل تلنك فعاد إليها
عبيداً، وأمر مبلك كافور املهردار فدق له عمود يف األرض حمدود الطرف، وركز يف عنقه حىت خرج من 

وفر من بقي من األمراء إىل السلطان مشس الدين . وترك على تلك احلال. جنبه طرفه، ورأسه، إىل أسفل
  .ابن السلطان ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين بلنب، واستقروا عنده

     ذكر مسري تغلق إىل بالد اللكنويت وما اتصل لذلك إىل وفاته 

الدين وأقام األمراء اهلاربون عند السلطان مشس الدين، مث إن مشس الدين تويف، وعهد لولده شهاب 
مث غلب عليه أخوه األصغر غياث الدين ادور، بورة، ومعناه باهلندية األسود، . فجلس جملس أبيه

وفر شهاب الدين وناصر الدين منهم إىل تغلق، . واستوىل على امللك، وقتل أخاه قطلوخان وسائر إخوته
سري إىل بالد اللكنويت فانتصر فتجهز معهما لقتال أخيهما، وخلف ولده حممداً نائباً عنه يف ملكه، وجد ال
وكان مبدينة دهلي الوايل . عليها، وأسر سلطاا غياث الدين ادور، وقدم به أسرياً إىل حاضرة ملكه

وكان . ويعظم خدامه، ويسأله الدعاء. نظام الدين البذواين، وال يزال حممد شاه ابن السلطان يتردد إليه
لسلطان خلدامه؛ إذا كان الشيخ يف حاله اليت تغلب عليه فقال ابن ا. يأخذ الشيخ حالٌ تغلب عليه

وهبنا لك امللك، مث تويف : فلما أخذته احلال أعلموه فدخل عليه، فلما رآه الشيخ قال. فأعلموين بذلك
وكان . فحمل ابنه حممد نعشه على كاهله، فبلغ ذلك أباه فأنكره وتوعده. الشيخ يف أيام غيبة السلطان

، ونقم عليه استكثاره من شراء املماليك، وإجزاله العطايا، واستجالله قلوب الناس، قد رأى منه أموراً
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وملا عاد من . وبلغه أن املنجمني زعموا أنه ال يدخل مدينة دهلي بعد سفره ذلك فتوعده. فزاد حنقه عليه
معجم بضم الكاف وشني " سفره وقرب من احلاضرة أمر ولده أن يبين له قصراً، وهم يسمونه الكشك 

وجعل أكثر بنائه باخلشب، مرتفعاً على . على واد هنالك يسمى أفغان بور، فبناه يف ثالثة أيام" مسكن 
األرض، قائماً على سواري خشب، وأحكمه ندسة توىل النظر فيها امللك زاده املعروف بعد ذلك 

وكانت . حنة العمارةخبواجه جهان، وامسه أمحد بن إياس، كبري وزراء السلطان حممد، وكان إذ ذاك ش
ونزل السلطان بالقصر . احلكمة اليت اخترعوها فيه أنه مىت وطئت الفيلة جهة منه وقع ذلك القصر وسقط

وحدثين الشيخ . واستأذنه ولده يف أن يعرض الفيلة بني يديه وهي مزينة فأذن له. وأطعم الناس وتفرقوا
طان املؤثر لديه حممود، فجاء حممد ابن السلطان ركن الدين أنه كان يومئذ مع السلطان ومعهما ولد السل

وأيت باألفيال من جهة . فرتلت: يا خوند هذا وقت العصر، انزل فصل، قال يل الشيخ: فقال للشيخ
فسمعت : واحدة حسبما دبروه، فلما وطئتها سقط الكشك على السلطان وولده حممود، قال الشيخ

فأمر ابنه أن يؤتى بالفؤوس واملساحي للحفر عنه، . الضجة، فعدت ومل أصل، فوجدت الكشك قد سقط
فحفروا ووجدوا السلطان قد حىن ظهره على . وأشار باإلبطاء، فلم يؤت ما إال وقد غربت الشمس

فزعم بعضهم أنه خرج ميتاً وزعم بعضهم أنه أخرج حياً فأجهز عليه، ومحل ليالً إىل . ولده ليقيه املوت
. وقد ذكرنا السبب يف بنائه هلذه املدينة. ة املسماة بامسه تغلق أباد فدفن امقربته اليت بناها خارج البلد

وا كانت خزائن تغلق وقصوره، وبه القصر األعظم الذي جعل قراميده مذهبة، فإذا طلعت الشمس 
ويذكر أنه . كان هلا نور عظيم وبصيص مينع البصر من إدامة النظر إليها، واختزن ا األموال الكثرية

فصرف مجيع ذلك ولده حممد شاه ملا ويل، . هرجياً وأفرغ فيه الذهب إفراغاً، فكان قطعة واحدةص
وبسبب ما ذكرناه من هندسة الوزير خواجه جهان يف بناء الكشك الذي سقط على تغلق، وكانت 

ه من الوزراء حظوته عند ولده حممد شاه وإيثاره، فلم يكن أحد يدانيه يف املرتلة لديه، وال يبلغ مرتبته عند
  .وال غريهم

غياث الدين تغلق شاه ملك الهند والسند الذي  ذكر السلطان أبي المجاهد محمد شاه ابن السلطان
  قدمنا عليه 

وقد قدمنا أنه . وملا مات السلطان تغلق استوىل ابنه حممد على امللك من غري منازع له وال خمالف عليه
وكل ما ذكرت من شأن سالطني اهلند، . اكتىن بأيب ااهدفلما ملك تسمى مبحمد، و. كان امسه جونه

وأما . فهو مما أخربت به وتلقيته أو معظمه من الشيخ كمال الدين بن الربهان الغزنوي قاضي القضاة
  .أخبار هذا امللك فمعظمها مما شاهدته أيام كوين ببالده
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  ذكر وصفه

    

وقد . فال خيلو بابه عن فقري يغىن أو حي يقتل. دماءهذا امللك أحب الناس يف إسداد العطايا وإراقة ال
وهو أشد . شهرت يف الناس حكاياته يف الكرم والشجاعة، وحكاياته يف الفتك والبطش بذوي اجلنايات

وله اشتداد يف أمر . وشعائر الدين عنده حمفوظة. الناس مع ذلك تواضعاً وأكثرهم إظهاراً للعدل واحلق
ولكن . وهو من امللوك الذين اطردت سعادم، وخرق املعتاد مين نقيبتهم. لصالة والعقوبة على تركها

وأما أشهد باهللا . وسنذكر من أخباره فيه عجائب مل يسمع مبثلها عمن تقدمه. األغلب عليه الكرم
ومالئكته ورسله أن مجيع ما أنقله عنه من الكرم اخلارق للعادة حق يقني وكفى باهللا شهيداً، وأعلم أن 

آثره من ذلك ال يسوغ يف عقل كثري من الناس ويعدونه من قبيل املستحيل عادة، ولكنه شيء بعض م
وأكثر ذلك ثابت بالتواتر يف . ال يسعين إال قول احلق فيه. عاينته وعرفت صحته وأخذت حبظ وافر منه

  .بالد املشرق

  ذكر أبوابه ومشوره وترتيب ذلك

أما الباب األول . ، وهلا أبواب كثرية"السني املهمل والراء بفتح " ودار السلطان بدهلي تسمى دار سرى 
فإذا جاء أمري أو كبري . فعليه مجلة من الرجال موكلون به، ويقعد به أهل األنفار واألبواق والصرنايات

وخبارج الباب األول . وكذلك أيضاً يف البابني الثاين والثالث. جاء فالن: ضربوها، ويقولون يف ضرم
فإن العادة عندهم أنه مىت أمر السلطان بقتل . عد عليها اجلالدون، وهم الذين يقتلون الناسدكاكني يق

وبني البابني األول والثاين دهليز كبري، فيه دكاكني مبنية من . أحد قتل على باب املشور، ويبقى هنا ثالثاً
. عليه البوابون املوكلون بهوأما الباب الثاين فيقعد . جهتيه، يقعد عليها أهل النوبة من حفاظ األبواب

وبينه وبني الباب الثالث دكانة كبرية يقعد عليها نقيب النقباء، وبني يديه عمود ذهب ميسكه بيده، وعلى 
رأسه كاله من الذهب جموهرة يف أعالها ريش الطواويس، والنقباء بني يديه على رأس كل واحد منهم 

ابه من ذهب أو فضة، ويفضي هذا الباب الثاين إىل شاشية مذهبة، ويف وسطه منطقة، وبيده سوطاً نص
ومن عوائدهم . وأما الباب الثالث فعليه دكاكني يقعد فيها كتاب الباب. مشور كبري متسع يقعد به الناس

. ويعني لكل إنسان عدد من أصحابه. أن ال يدخل على هذا الباب أحد إال من عينه السلطان لذلك

 إىل هذا الباب يكتب الكتاب أن فالناً جاء يف الساعة الفالنية من وكل من يأيت. وناسه يدخلون معه
ويكتبون أيضاً بكل ما حيدث من . الساعات إىل آخر النهار، ويطالع السلطان بذلك بعد العشاء اآلخرة

ومن عوائدهم أيضاً أنه . وقد عني من أبناء امللوك من يوصل ما يكتبونه إىل السلطان. الباب من األمور
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 عن دار السلطان ثالثة أيام فصاعداً لعذر أو لغري عذر، فال يدخل هذا الباب بعدها إال بإذن من من غاب
. فإن كان له عذر من مرض أو غريه، قدم بني يديه هدية مما يناسب إهداءها إىل السلطان. السلطان

لى والسبحة فالفقيه يهدي املصحف والكتاب، وشبه الفقري يهدي املص. وكذلك القادمون من األسفار
وهذا الباب الثالث يفضي إىل . واملسواك وحنوها، واألمراء ومن أشبههم يهدون اخليل واجلمال والسالح

ومعىن ذلك ألف سارية، " بفتح اهلاء والزاي وألف وراء " املشور اهلائل الفسيح املسمى هزار أسطون 
وذا . الناس حتتهاوهو سواري من خشب مدهونة، عليها سقف خشب منقوش أبدع نقش، جيلس 

  .املشور جيلس السلطان اجللوس العام

  ذكر ترتيب جلوسه

    

. وجلوسه على مصطبة مفروشة بالبياض فوقها مرتبة. أكثر جلوسه بعد العصر، ورمبا جلس أول النهار

وقعوده كجلوس اإلنسان . وجيعل خلف ظهره خمدة كبرية، وعن ميينه متكأ، وعن يساره مثل ذلك
فإذا جلس وقف أمامه الوزير، ووقف الكتاب خلف . لصالة، وهو جلوس أهل اهلند كلهمللتشهد يف ا

الوزير، وخلفهم احلجاب، وكبري احلجاب هو فريوز ملك ابن عم السلطان ونائبه، وهو أدىن احلجاب من 
السلطان، مث يتلوه خاص حاجب، مث يتلوه نائب خاص حاجب، ووكيل الدار ونائبه، وشرف احلجاب 

وعند جلوس السلطان . مث يتلو احلجاب النقباء، وهم حنو مائة. حلجاب، ومجاعة حتت أيديهموسيد ا
مث يقف على رأس السلطان امللك الكبري قبولة وبيده . بسم اهللا: ينادي احلجاب والنقباء بأعلى أصوام

، بأيديهم الدرق املذبة يشرد ا الذباب، ويقف مائة من السلحدارية عن ميني السلطان ومثلهم عن يساره
ويقف يف امليمنة وامليسرة بطول املشور قاضي القضاة ويليه خطيب اخلطباء مث كبار . والسيوف والقسي

الفقهاء مث كبار الشرفاء واملشايخ مث إخوة السلطان وأصهاره مث األمراء الكبار مث كبار األعزة وهم الغرباء 
ازات سلطانية، فمنها ما هو بشعار اخلالفة، وهي اليت مث يؤتى بستني فرساً مسرجة ملجمة جبه. مث القواد

وال يركب بذلك . جلمها ودوائرها من احلرير األسود املذهب، ومنها ما يكون من احلرير األبيض املذهب
مث . غري السلطان، فيوقف النصف من هذه اخليل عن اليمني والنصف عن الشمال، حبيث يراها السلطان

بثياب احلرير والذهب، مكسوة أنياا باحلديد إعداداً لقتل أهل اجلرائم، وعلى يؤتى خبمسني فيالً مزينة 
عنق كل فيل فياله وبيده شبه الطربزين من احلديد يؤدبه به، ويقومه ملا يراد منه، وعلى ظهر كل فيل شبه 

الصندوق العظيم يسع عشرين من املقاتلة، وأكثر من ذلك ودونه على حسب ضخامة الفيل وعظم 
وتلك الفيلة معلمة أن ختدم السلطان وحتط . ه، ويف أركان هذا الصندوق أربعة أعالم مركوزةجرم
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ويوقف أيضاً نصفها عن اليمني ونصفها . بسم اهللا بأصوات عالية: فإذا خدمت قال احلجاب. رؤوسها
يسرة خيدم وكل من يأيت من الناس املعينني للوقوف يف امليمنة أو امل. عن الشمال خلف الرجال الواقفني

فإذا خدم . ويكون ارتفاع أصوام بقدر ارتفاع صوت الذي خيدم. بسم اهللا: عند موقف احلجاب ويقول
انصرف إىل موقفه من امليمنة أو امليسرة ال يتعداه، ومن كان من كفار اهلنود خيدم، ويقول له احلجاب 

يديهم الترسة والسيوف، فال ميكن هداك اهللا، ويقف عبيد السلطان من وراء الناس كلهم، بأ: والنقباء
  .الدخول بينهم إال بني يدي احلجاب القائمني بني يدي السلطان

  ذكر دخول الغرباء وأصحاب الهدايا إليه

وإن كان بالباب أحد ممن قدم على السلطان دية دخل احلجاب إىل السلطان على ترتيبهم، يقدمهم أمري 
 خلفه، مث وكيل الدار ونائبه، مث سيد احلجاب وشرف حاجب ونائبه خلفه، مث خاص حاجب ونائبه

فإذا أمرهم أن يأتوا به جعلوا اهلدية . ويعلمون السلطان مبن يف الباب. احلجاب، وخيدمون يف ثالثة مواضع
اليت ساقها بأيدي الرجال يقومون ا أمام الناس حبيث يراها السلطان ويستدعى صاحبها، فيخدم قبل 

فإن كان رجالً كبرياً وقف يف صف أمري . ات، مث خيدم عند موقف احلجابالوصول إليه ثالث مر
وإن كان ممن يستحق . وخياطبه السلطان بنفسه ألطف خطاب ويرحب به. حاجب، وإال وقف خلفه

فإن كانت من السالح أو الثياب . التعظيم فإنه يصافحه أو يعانقه، ويطلب بعض هديته فتحضر بني يديه
استحساا جرباً خلاطر مهديها وإيناساً له ورفقاً به، وخلع عليه، وأمر له مباٍء لغسل قلبها بيده، وأظهر 

  .رأسه، على عادم يف ذلك مبقدار ما يستحقه املهدي

  ذكر دخول هدايا عماله إليه

    

وإذا أتى العمال باهلدايا واألموال اتمعة من جمايب البالد صنعوا األواين من الذهب والفضة مثل الطسوت 
بكسر اخلاء املعجمة " واألباريق وسواها، وصنعوا من الذهب والفضة قطعاً شبه اآلجر يسموا اخلشت 

كل .  صفاً، واهلدية بأيديهم، ويقف العراشون، وهن عبيد السلطان"وسكون الشني املعجم وتاء معلوة 
واحد منهم ممسك قطعة، مث يقدم الفيلة إن كان يف اهلدية شيء منها، مث اخليل املسرجة امللجمة، مث اجلمال 

ولقد رأيت الوزير خواجه جهان قدم هديته ذات يوم حني قدم السلطان من دولة أباد، . عليها األموال
ورأيت يف مجلتها صينية مليئة . هلدية إليه على هذا الترتيبولقيه ا يف ظاهر مدينة بيانة، فأدخلت ا
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وكان حاجي كاون ابن عم السلطان . بأحجار الياقوت وصينية مليئة بأحجار الزمرد وثالثة باللؤلؤ الفاخر
  .وسنذكره فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل. أيب سعيد ملك العراق حاضراً عنده حني ذلك، فأعطاه حظاً منها

   للعيدين وما يتصل بذلكذكر خروجه

واذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إىل امللوك واخلواص وأرباب الدولة واالعزة والكتاب واحلجاب 
فإذا كانت صبيحة العيد زينت الفيلة . والنقباء والقواد والعبيد وأهل األخبار اخللع اليت تعمهم مجيعاً

. الً ال يركبها أحد، إمنا هي خمتصة بركوب السلطانباحلرير والذهب واجلواهر، ويكون منها ستة عشر في

. من احلرير مرصعة باجلوهر، قائمة كل شطر منها ذهب خالص" جترا " ويرفع عليها ست عشر شطراً 

ويركب السلطان فيالً منها، وترفع أمامة الغاشية وهي ستارة . وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة باجلوهر
وكل واحد منهم تكون على . وميشي بني يديه عبيده ومماليكه. وهرسرجة، وتكون مرصعة بأنفس اجل

وميشي بني يديه أيضاً النقباء، . رأسه شاشية ذهب، وعلى وسطه منطقة ذهب، وبعضهم يرصعها باجلوهر
وعلى رأس كل واحد منهم أقروف ذهب، وعلى وسطه منطقة ذهب، ويف يده مقرعة . وهم حنو ثلثمائة

 القضاة صدر اجلهان كمال الدين الغزنوي وقاضي القضاة صدر اجلهان نصاا ذهب، ويركب قاضي
ناصر الدين اخلوارزمي وسائر القضاة وكبار األعزة من اخلراسانيني والعراقيني والشاميني واملصريني 

واملغاربة، كل واحد منهم على مطية، ومجيع الغرباء عندهم يسمون اخلراسانيني، ويركب املؤذنون على 
وخيرج السلطان من باب القصر على هذا الترتيب، والعساكر تنتظره، كل أمري . م يكربونالفيلة وه

بفوجه على حدة معه طبوله وأعالمه، فيقدم السلطان وأمامه من ذكرناه املشاة، وأمامهم القضاة 
واملؤذنون يذكرون اهللا تعاىل، وخلف السلطان مراتبه وهي األعالم والطبول واألبواق واألنفار 

صرنايات، وخلفهم مجيع أهل دخلته، مث يتلوهم أخو السلطان مبارك خان مبراتبه وعساكره، مث يليه وال
ابن أخ السلطان رام خان مبراتبه وعساكره، مث يليه ابن عمه ملك فريوز مبراتبه وعساكره، مث يليه الوزير 

 يليه امللك الكبري قبولة مبراتبه مبراتبه وعساكره، مث يليه امللك جمري بن ذي الرجا مبراتبه وعساكره، مث
وعساكره، وهذا امللك كبري القدر عنده عظيم اجلاه كثري املال، أخربين صاحب ديوانه ثقة امللك عالء 

الدين على املصري املعروف بابن الشرايشي أن نفقته ونفقة عبيدة ومراتبهم ستة وثالثون لكاً يف السنة، مث 
ه، مث يليه امللك بغرة مبراتبه وعساكره، مث يليه امللك خملص مبراتبه يليه امللك نكبية مبراتبه وعساكر

وعساكره، وهؤالء هم األمراء الكبار الذين ال يفارقون السلطان، وهم الذين يركبون معه يوم العيد 
ومجيع من يركب يف ذلك اليوم يكون مدرعاً هو . باملراتب، ويركب غريهم من األمراء دون مراتب

مماليك السلطان؛ فإذا وصل السلطان إىل باب املصلى وقف على بابه، وأمر بدخول وأكثر . وفرسه
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فإن كان عيد األضحى . القضاة وكبار األمراء وكبار األعزة، مث يرتل السلطان، ويصلي اإلمام وخيطب
طة بعد أن جيعل على ثيابه فو" بكسر النون وفتح الزاي " أتى السلطان جبمل فنحره برمح يسمونه النيزة 
  .توقياً من الدم، مث يركب الفيل ويعود إىل قصره

  ذكر جلوسه يوم العيد

  وذكر السرير األعظم والمبخرة العظمى 

    

وتضرب الباركة على املشور كله وهي شبه خيمة عظيمة، . ويفرش القصر يوم العيد، ويزين بأبدع الزينة
تقوم على أعمدة ضخام كثرية، حتفها القباب من كل ناحية، ويصنع به أشجار من حرير ملون فيها شبه 

مرتبة مغطاة، وجيعل بني كل شجرتني كرسي ذهب عليه . األزهار، وجيعل منها ثالثة صفوف باملشور
وينصب السرير األعظم يف صدر املشور وهو من الذهب اخلالص كله مرصع القوائم باجلواهر، طوله 

ثالثة وعشرون شرباً وعرضه حنو النصف من ذلك، وهو منفصل، وجتمع قطعة فتتصل، وكل قطعة منها 
. واهر على رأس السلطانحيملها مجلة رجال لثقل الذهب، وجتعل فوق املرتبة، ويرفع الشطر املرصع باجل

. مث يتقدم الناس للسالم. بسم اهللا: وعندما يصعد على السرير ينادي احلجاب والنقباء بأصوات عالية

فأوهلم القضاة واخلطباء والعلماء والشرفاء واملشايخ وإخوة السلطان وأقاربه وأصهاره، مث األعزة مث الوزير 
. يسلم واحد إثر واحد من غري تزاحم وال تدافع.  األجنادمث أمراء العساكر مث شيوخ املماليك مث كبار

ومن عوائدهم يف يوم العيد أن كل من بيده قرية منعم ا عليه يأيت بدنانري ذهب مصرورة يف خرقة 
  .مكتوب عليها امسه فيلقيها يف طست ذهب هنالك فيجتمع منها مال عظيم يعطيه السلطان ملن شاء

ضع هلم الطعام على حسب مراتبهم، وينصب يف ذلك اليوم املبخرة فإذا فرغ الناس من السالم، و
وحتمل القطعة الواحدة . العظمى، وهي شبه برج من خالص الذهب منفصلة، فإذا أرادوا اتصاهلا وصلوها

منها مجلة من الرجال، ويف داخلها ثالثة بيوت يدخل فيها املبخرون بوقود العود القماري والقاقلي والعنرب 
ويكون بأيدي الفتيان براميل الذهب والفضة مملوءة مباء . اجلاوي، حىت يعم دخاا املشور كلهاألشهب و

. وهذا السرير وهذه املبخرة ال خيرجان إال يف العيدين خاصة. الورد وماء الزهر، يصبونه على الناس صباً

 هلا ثالثة أبواب، وتنصب باركة بعيدة. وجيلس السلطان يف بقية أيام العيد على سرير ذهب دون ذلك
ويقف على الباب األول منها عماد امللك سرتيز، وعلى الباب الثاين امللك . جيلس السلطان يف داخلها

نكبية، وعلى الباب الثالث يوسف بغرة، ويقف على اليمني أمراء املماليك السلحدارية، وعن اليسار 
 عصى ذهب، وبيد نائبه عصا فضة ويقف الناس على مراتبهم، وشحنة الباركة ملك طغى بيده. كذلك
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يرتبان الناس ويسويان الصفوف، ويقف الوزير والكتاب خلفه ويقف احلجاب والنقباء، مث يأيت أهل 
الطرب، فأوهلم بنات امللوك الكفار من هنود املسبيات يف تلك السنة فيغنني ويرقصن ويهبهن السلطان 

، فيغنني ويرقصن ويهبهن إلخوته وأقاربه وأصهاره لألمراء واألعزة، مث يأيت بعدهن سائر بنات الكفار
مث جيلس يف اليوم الذي بعده بعد العصر أيضاً . وأبناء امللوك، ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر

ويف اليوم الثالث يزوج أقاربه . على ذلك الترتيب ويؤتى باملغنيات فيغنني ويرقصن ويهبهن ألمراء املماليك
ويف اليوم اخلامس يعتق اجلواري، ويف اليوم السادس يزوج . ليوم الرابع يعتق العبيدويف ا. وينعم عليهم

  .العبيد باجلواري، واليوم السابع يعطي الصدقات ويكثر منها

  ذكر ترتيبه إذا قدم من سفره

وإذا قدم السلطان من أسفاره، زينت الفيلة، ورفعت على ستة عشر فيالً منها ستة عشر شطراً، منها 
ش ومنها مرصع، ومحلت أمامه الغاشية، وهي الستارة املرصعة باجلوهر النفيس، وتصنع قباب مزرك

ويكون يف كل طبقة اجلواري املغنيات، عليهن أمجل . اخلشب مقسومة على طبقات وتكسى بثياب احلرير
وحيصل يف وسط كل قبة حوض كبري، مصنوع من اجللود، مملوء . لباس وأحسن حلية، ومنهن رواقص

اء اجلالب حملوالً باملاء، يشرب منه مجيع الناس من وارد وصادر وبلدي أو غريب، وكل من يشرب منه مب
وتزين . يعطى التنبول والفوفل، ويكون ما بني القباب مفروشاً بثياب احلرير، يطأ عليها مركب السلطان

شي أمامه املشاة من عبيده ومي. حيطان الشارع الذي مير به من باب املدينة إىل باب القصر بثياب احلرير
ورأيته يف بعض قدماته على احلضرة، وقد نصبت ثالث أو . وتكون األفواج والعساكر خلفه. وهم آالف

أربع من الرعادات الصغار على الفيلة، ترمي بالدنانري والدراهم على الناس، فيلتقطوا من حني دخوله 
  .إىل املدينة حىت وصل إىل قصره

   الخاصذكر ترتيب الطعام

    

فأما اخلاص فهو طعام السلطان الذي . طعام اخلاص وطعام العام: والطعام بدار السلطان على صنفني
وعادته أن يأكل يف جملسه مع احلاضرين، وحيضر لذلك األمراء واخلواص وأمري حاجب ابن عم . يأكل منه

تكرميه من األعزة أو كبار ومن شاء السلطان تشريفه أو . السلطان وعماد امللك سرتيز، وأمري جملس
ورمبا أراد أيضاً تشريف أحد من احلاضرين، فأخذ إحدى الصحاف بيده، . األمراء دعاه فأكل معهم

وجعل عليها خبزة ويعطيه اياها، فيأخذها املعطى، وجيعلها على كفه اليسرى، وخيدم بيده اليمىن إىل 
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لس، فبخدم كما يصنع احلاضرون، ويأكله ورمبا بعث من ذلك الطعام إىل من هو غائب عن ا. األرض
  .وقد حضرت مرات الطعام اخلاص، فرأيت مجلة الذين حيضرون له حنو عشرين رجالً. مع من حضره

  ذكر ترتيب الطعام العام

ونقيب النقباء أمامهم، بيده . بسم اهللا: وأما الطعام العام فيؤتى به من املطبخ، وأمامه النقباء يصيحون
ئبه معه بيده عمود فضة، فإذا دخلوا من الباب الرابع، ومسع من باملشور أصوام، قاموا عمود ذهب، ونا

فإذا وضع الطعام باألرض، اصطفت النقباء صفاً، . قياماً أمجعني، وال يبقى أحد قاعداً إال السلطان وحده
دمته، وخيدم مجيع من ووقف أمريهم وتكلم بكالم ميدح فيه السلطان ويثين عليه، مث خيدم وخيدم النقباء خل

وعادم أنه من مسع كالم نقيب النقباء حني ذلك وقف إن كان ماشياً، ولزم . باملشور من كبري و صغري
مث يتكلم أيضاً . موقفه إن كان واقفاً، وال يتحرك أحد، وال يتزحزح عن مقامه، حىت يفرغ ذلك الكالم

وحينئذ جيلسون، ويكتب كتاب الباب . ة ثانيةنائبه كالماً حنو ذلك، وخيدم النقباء ومجيع الناس مر
وإن كان السلطان قد علم حبضوره، ويعطي املكتوب لصيب من أبناء امللوك موكل . معرفني حبضور الطعام

وطعامهم . بذلك، فيأيت به إىل السلطان فإذا قرأه عني من شاء من كبار األمراء لترتيب الناس وإطعامهم
اجلوانب اململوءة باحللواء، واألرز والدجاج والسمك، وقد ذكرنا ذلك الرقاق والشواء واألقراص ذات 

وفسرنا ترتيبهم وعادم، أن يكون يف صدر مساط الطعام القضاة والفقهاء واخلطباء والشرفاء واملشايخ، مث 
نهم وال يقعد أحد إال يف موضع معني له، فال يكون بي. أقارب السلطان، مث األمراء الكبار، مث سائر الناس

فإذا جلسوا أيت الشربدارية وهم السقاة بأيديهم أواين الذهب والفضة والنحاس والزجاج . تزاحم ألبتة
بسم اهللا، مث يشرعون : فإذا شربوا، قال احلجاب. مملوءة بالنبات احمللول باملاء، فيشربون ذلك قبل الطعام

أكل منه وحده، وال يأكل أحد مع يف األكل وجيعل أمام كل إنسان من مجيع ما حيتوي عليه السماط، ي
: فإذا أخذوه قال احلجاب. فإذا فرغوا من األكل أتوا بالفقاع يف أكواز القصدير. أحد من طبق واحد

بسم اهللا، مث يؤتى بأطباق التنبول والفوفل، فيعطى كل واحد غرفة من الفوفل املهشوم، ومخس عشرة 
بسم اهللا، :  فإذا أخذ الناس التنبول قال احلجاب.ورقة من التنبول جمموعة مربوطة خبيط حرير أمحر

وطعامهم مرتان يف اليوم . فيقفون مجيعاً، وخيدم األمري املعني لإلطعام، وخيدمون خلدمته، مث ينصرفون
  .الواحد إحدامها قبل الظهر واألخرى بعد العصر

  ذكر بعض أخباره في الجود والكرم
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مع أن . ه، ويعلم اهللا تعاىل صدق ما أقول، وكفى به شهيداًوإمنا أذكر منها ما حضرته وشاهدته وعاينت
والبالد اليت تقرب من أهل اهلند كاليمن وخراسان وفارس مملوءة بأخباره، . الذي أحكيه مستفيض متواتر

يعلموا حقيقة، وال سيما جوده على الغرباء، فإنه يفضلهم على أهل اهلند ويؤثرهم، وجيزل هلم 
ومن إحسانه إليهم . م اإلنعام، ويوليهم اخلطط الرفيعة، ويوليهم املواهب العظيمةاإلحسان، ويسبغ عليه

. إن الرجل إذا دعي غريباً انكسر خاطره وتغري حاله: أنه مساهم األعزة، ومنع من أن يدعوا الغرباء، وقال

  .وسأذكر بعضاً مما ال حيصى من عطاياه اجلزيلة ومواهبه ان شاء اهللا تعاىل

    هاب الدين الكازروين وحكايته ذكر عطائه لش

وكان السلطان قد أقطع ملك . كان شهاب الدين هذا صديقاً مللك التجار الكازروين امللقب بربويز
فبعث اىل صديقه شهاب الدين ليقدم عليه، فأتاه، وأعد . التجار مدينة كنباية، ووعده أن يوليه الوزارة

ملزين بورقة الذهب، وصيوان مما يناسبها، وخباء وتابع هدية للسلطان، وهي سراجة من امللف املقطوع ا
فلما قدم شهاب الدين ذه اهلدية على صاحبه . وخباء راحة، كل ذلك من امللف املزين وبغال كثرية

  .ملك التجارة، وجده آخذاً يف القدوم على احلضرة مبا اجتمع عنده من جمايب بالده ودية للسلطان

وكانت . ا وعده به السلطان من والية الوزراة، فغار من ذلك وقلق بسببهوعلم الوزير خواجه جهان مب
وأكثرهم . بالد كنباية واجلزرات قبل تلك املدة يف والية الوزير، ألهلها تعلق جبانبه وانقطاع إليه وختدم له

 فدس الوزير إليهم أن يضربوا على ملك التجار إذا خرج إىل. كفار، وبعضهم عصاة ميتنعون باجلبال

  .احلضرة

فلما خرج باخلزائن واألموال ومعه شهاب الدين ديته، نزلوا يوماً عند الضحى على عادم، وتفرقت 
فضرب عليهم الكفار يف مجع عظيم، فقتلوا ملك التجار، وسلبوا األموال . العساكر، ونام أكثرهم

 بذلك، فأمر ان يعطى وكتب املخربون إىل السلطان. واخلزائن وهدية شهاب الدين، وجنا هو بنفسه
فعرض عليه ذلك، فأىب من قبوله، . شهاب الدين من جمىب بالد روالة ثالثني ألف دينار، ويعود إىل بالده

فكتبوا إىل السلطان بذلك، فأعجبه قوله، . ما قصدي إال رؤية السلطان وتقبيل األرض بني يديه: وقال
على السلطان يوم دخولنا حنن عليه، فخلع علينا وصادف يوم دخوله . وأمر بوصوله إىل احلضرة مكرماً

فلما كان بعد ذلك أمر يل السلطان بستة آالف . وأعطي شهاب الدين عطاء جزالً. مجيعاً وأمر بإنزالنا
يا : تنكة، كما سنذكره، وسأل يف ذلك اليوم عن شهاب الدين أين هو ؟ فقال له اء الدين ابن الفلكي

فقال له . معناه مسعت أن به مرضاً" دار "ما ندري، مث قال شنيدم زمحت دارد خوند عامل منيدا مث، معناه 
شود، " خوض " برومهني زمان در خزانة يك لك تنكة زربكزي أوبيش أوبريي تادل أوخش : السلطان

معناه إمش الساعة إىل اخلزانة، وخذ منها مائة الف تنكة من الذهب، وامحلها إليه، حىت يبقى خاطره 
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وأمر السلطان أن يشتري ا ما أحب من السلع اهلندية، وال يشتري أحد . فعل ذلك، فأعطاه إياهاف. طيباً
من الناس شيئاً حىت يتجهز هو، وأمر له بثالثة مواكب جمهزة من آالا، ومن مرتب البحرية وزادهم، 

رأيت أيضاً شهاب الدين فسافر ونزل جبزيرة هرمز، وبين ا داراً عظيمة، رأيتها بعد ذلك، و. ليسافر فيها
وقد فين مجيع ما كان عنده، وهو بشرياز يستجدي سلطاا أبا إسحاق، وهكذا مال هذه البالد اهلندية؛ 
قلما خيرج أحد منها إال النادر، وإذا خرج به وصل إىل غريها من البالد، بعث اهللا عليه آفة تفين ما بيده، 

 يف الفتنة اليت كانت بني ملك هرمز وابين أخيه مجيع ما كمثل ما اتفق لشهاب الدين هذا، فإنه أخذ له
  .عنده، وخرج سليباً من ماله

ذكر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين وكان السلطان قد بعث هدية إىل اخلليفة بديار مصر أيب العباس، 
ليه اخلليفة أبو وطلب منه أن يبعث له أمر التقدمة على بالد اهلند والسند، اعتقاداً منه يف اخلالفة فبعث إ

فلما قدم عليه، بالغ يف إكرامه، وأعطاه عطاء . العباس ما طلبه مع شيخ الشيوخ بديار مصر ركن الدين
ويف مجلة ما أعطاه مجلة من . وكان يقوم له مىت دخل عليه ويعظمه، مث صرفه وأعطاه أمواالً طائلة. جزالً

. إذا نزلت من البحر فأنعل أفراسك ا:  لهصفائح اخليل ومسامريها كل ذلك من الذهب اخلالص، وقال

فتوجه إىل كنباية لريكب البحر منها إىل بالد اليمن، فوقعت قضية خروج القاضي جالل الدين، وأخذه 
فلما رآه . مال ابن الكوملي، فأخذ أيضاً ما كان لشيخ الشيوخ، وفر بنفسه مع ابن الكوملي إىل السلطان

صنم خرى زر نريي وسر ى، معناه " دلر باي " بري بادكري "  زر كه" أمدى كزر : قال له ممازحاً
قال له ذلك . فال حتمل ذهباً، ورأسك ختليه ها هنا. جئت لتحمل الذهب، وتأكله مع الصور احلسان

امجع خاطرك فها أنا سائر إىل املخالفني، وأعطيك أضعاف ما أخذوه : على معىن االنبساط، مث قال له
نفصال عن بالد اهلند أنه وىف مبا وعده، وأخلف له ما ضاع منه، وأنه وصل إىل ديار وبلغين بعد اال. لك

  .مصر

     ذكر عطائه للواعظ الترمذي ناصر الدين 

مث أراد الرجوع إىل وطنه، فأذن له يف . وكان هذا الفقيه قدم على السلطان، وأقام حتت إحسانه مدة عام
فأمر . السلطان يقصد بالد املعرب، أحب مساعه قبل انصرافهوملا خرج . ذلك، ومل يكن مسع كالمه ووعظه

أن يهيأ له منرب من الصندل األبيض املقاصري، وجعلت مسامريه وصفائحه من الذهب، وألصق بأعاله 
حجر ياقوت عظيم، وخلع على ناصر الدين عباءة عباسية سوداء مذهبه مرصعة باجلوهر وعمامة أيضاً، 

وقعد السلطان على سريره، واخلواص عن ميينه ويساره، . اجة وهي أفراجونصب له املنرب بداخل السر
فخطب خطبة عظيمة ووعظ وذكر، ومل يكن فيما فعله طائل، . وأخذ القضاة والفقهاء واألمراء جمالسهم

وملا نزل عن املنرب قام السلطان إليه وعانقه وأركبه على فيل، وأمر مجيع من حضر . لكن سعادته ساعدته
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ضربت له مقابلة سراجة السلطان وكلها من احلرير . ا بني يديه، وكنت يف مجعهم إىل سراجةأن ميشو
وكان جبانب من السراجة أواين الذهب . فقعد وقعدنا معه. امللون، وصيواا من احلرير، وخباؤها كذلك

 ال أذكر وذلك تنور كبري حبيث يسع يف جوفه الرجل القاعد، وقدران اثنتان وصحاف. اليت أعطاها له
ورفع . عددها وعدة أكواز وركوة ومتيسندة ومائدة هلا أربع أرجل وحممل للكتب، كل ذلك من ذهب

يوهم ذلك أما من . عماد الدين السمناوي وتدين من أوتاد السراجة، أحدمها حناس والثاين مقصدر
ر دراهم، ومئتني من وقد كان أعطاه حني قدومه مائة الف دينا. ذهب وفضة، ومل يكونا إال كما ذكرنا

  .العبيد، سرح البعض ومحل البعض

ذكر عطائه لعبد العزيز األردويلي وكان عبد العزيز هذا فقيهاً حمدثاً، قرأ بدمشق على تقي الدين بن 
مث قدم على . تيمية، وبرهان الدين بن الربكح، ومجال الدين املزي، ومشس الدين الذهيب وغريهم

واتفق يوماً أنه سرد عليه أحاديث يف كرم العباس وابنه رضي اهللا عنهما، . السلطان، فأحسن إليه وأكرمه
فأعجب ذلك السلطان حلبه يف بين العباس، وقبل قدمي الفقيه، وأمر أن . وشيئاً من مآثر اخللفاء أوالدمها

كاية وقد ذكرنا هذه احل. هي لك مع الصينية: يؤتى بصينية ذهب فيها ألفا تنكة، فصبها عليه بيده، وقال
  .فيما تقدم

ذكر عطائه لشمس الدين األندكاين وكان الفقيه مشس الدين األندكاين حكيماً شاعراً مطبوعاً، فمدح 
السلطان بقصيدة باللسان الفارسي، وكان عدد أبياا سبعة وعشرين بيتاً، فأعطاه لكل بيت منها ألف 

 يعطون على بيت شعر ألف درهم، وهو وهذا أعظم مما حيكى عن املتقدمني الذين كانوا. دينار دراهم
  .عشر عطاء السلطان

ذكر عطائه لعضد الدين الشونكاري وكان عضد الدين فقيهاً إماماً فاضالً كبري القدر عظيم الصيت شهري 
فبعث إليه إىل بلدة شونكارة عشرة آالف دينار . فبلغت السلطان أخباره، ومسع مبآثره. الذكر ببالده

  . وفد عليهدراهم ومل يره قط وال

ذكر عطائه للقاضي جمد الدين وملا بلغه خرب القاضي العامل الصاحل ذي الكرامة الشهرية جمد الدين قاضي 
وبعد هذا بعث إليه إىل مدينة شرياز، . شرياز الذي سطرنا أخباره يف السفر األول، وسيمر بعض خربه

  .صحبة الشيخ زاده الدمشقي عشرة آالف دينار دراهم

. لربهان الدين الصاغرجي وكان برهان الدين أحد الوعاظ األئمة، كثري اإليثار، باذالً ملا ميلكهذكر عطائه 

فبلغ خربه إىل السلطان، فبعث إليه أربعني ألف دينار، . حىت أنه كثرياً ما يأخذ الديون، ويؤثر على الناس
بالد اخلطا، وأىب أن يصل فقبل الدنانري وقضى دينه منها، وتوجه إىل . وطلب منه أن يصل إىل حضرته

  .ال أمضي إىل سلطان يقف العلماء بني يديه: إليه، وقال
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    ذكر عطائه حلاجي كاون وحكايته 

وكان حاجي كاون ابن عم السلطان أيب سعيد ملك العراق، وكان أخوه موسى ملكاً ببعض بالد 
ورأيته يوماً وقد أتى . زلفوفد حاجي كاون على السلطان، فأكرم مثواه، وأعطاه العطاء اجل. العراق

وكان منها ثالث صينيات، إحداها مملوءة يواقيت، واألخرى مملوءة زمرداً، . الوزير خواجه جهان ديته
وكان حاجي كاون حاضراً، فأعطاه من ذلك حظاً جزيالً، مث إنه اعطاه أيضاً . واألخرى مملوءة جواهر

فطلب إرث أخيه، . ويف، وويل مكانه سليمان خانماالً عريضاً، ومضى يريد العراق، فوجد أخاه قد ت
وادعى امللك، وبايعه العسكر، وقصد بالد فارس، ونزل مبدينة شونكارة اليت ا اإلمام عضد الدين الذي 

ما : فقال هلم. فلما نزل خبارجها تأخر شيوخها عن اخلروج إليه ساعة، مث خرجوا. تقدم ذكره آنفاً
" قلنج جتار : فلم يقبل منهم، وقال ألهل سالحه. ايعتنا ؟ فاعتذروا لهمنعكم عن تعجيل اخلروج إىل مب

فسمع من جباور هذه . فجردوها، وضربوا أعناقهم، وكانوا مجاعة كبرية. معناه جردوا السيوف" جقار 
املدينة من األمراء مبا فعله، فغضبوا لذلك، وكتبوا إىل مشس الدين السنماين، وهو من األمراء الفقهاء 

فتجرد يف عساكره، واجتمع . ار، فأعلموه مبا جرى على أهل شونكارة، وطلبوا منه اإلعانة على قتالهالكب
وكان هو . أهل البالد طالبني بثار من قتله حاجي كاون من املشايخ، وضربوا على عسكره ليالً فهزموه

 وبعثوا به إىل سليمان بقصر املدينة، فأحاطوا به، فاختفى يف بيت الطهارة، فعثروا عليه وقطعوا رأسه،
  .خان، وفرقوا أعضاءه على البالد تشفياً منه

  ذكر قدوم ابن الخليفة عليه واخباره

    

وكان األمري غياث الدين حممد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز ابن اخلليفة املستنصر باهللا العباسي 
ا وراء النهر، فأكرمه وأعطاه الزاوية اليت البغدادي، قد وفد على السلطان عالء الدين طرمشريين، ملك م

مث ملا مسع مبحبة السلطان يف بين العباس، . على قرب قثم بن العباس رضي اهللا عنهما، واستوطن ا أعواماً
وقيامه بدعوم، أحب القدوم عليه، وبعث له برسولني، أحدمها صاحبه القدمي حممد ابن أيب الشريف 

فقدما على السلطان، وكان ناصر الدين الترمذي الذي تقدم . مداين الصويفاحلرباوي، والثاين حممد اهل
. ذكره، قد لقي غياث الدين ببغداد، وشهد لديه البغداديون بصحة نسبه فشهد هو عند السلطان بذلك

فلما وصل رسواله إىل السلطان، أعطامها مخسة آالف دينار، وبعث معهما ثالثني ألف دينار إىل غياث 
فلما وصل الكتاب . تزود ا إليه، وكتب له خطاباً خبط يده يعظمه فيه، ويسأل منه القدوم عليهالدين، لي
. فلما وصل إىل بالد السند، وكتب املخربون بقدومه، بعث السلطان من يستقبله على العادة. رحل إليه
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لغرنوي ومجاعة من مث ملا وصل إىل سرسيت بعث أيضاً الستقباله صدر اجلهان قاضي القضاة كمال الدين ا
فلما نزل مبسعود آباد خارج احلضرة، خرج السلطان بنفسه . الفقهاء، مث بعث األمراء الستقباله

وكان قد . فلما التقيا ترجل غياث الدين، فترجل له السلطان، وخدم، فخدم له السلطان. الستقباله
 كتفه، وخدم كما يفعل استصحب هدية يف مجلتها ثياب، فأخذ السلطان أحد األثواب، وجعله على

الناس معه، مث قدمت اخليل،فأخذ السلطان أحدها بيده وقدمه له، وحلف أن يركب، وأمسك بركابه 
وهذا . وأخذ التنبول بيده، وأعطاه أياه. حىت ركب، مث ركب السلطان وسايره، والشجر يظلهما معاً

فقال له . يعت اخلليفة أبا العباس لبايعتكلوال أين با: وقال له. فإنه ال يفعله مع أحد. أعظم ما أكرمه به
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال له غياث الدين. وأنا أيضاً على تلك البيعة: غياث الدين

وملا وصال . فجاوبه السلطان بألطف جواب وأبره. وأنت أحببتنا" من أحيا أرضاً مواتاً فهي له : " تسليماً
وباتا يف تلك الليلة خبارج . وضرب للسلطان غريها. لسلطان، أنزله فيهاإىل السراجة املعدة لرتول ا

فلما كان بالغد دخال إىل دار امللك، وأنزله باملدينة املعروفة بسريي، وبدار اخلالفة أيضاً يف . احلضرة
ليه، وأمر السلطان مجيع األمراء أن ميضوا معه إ. القصر الذي بناه عالء الدين اخللجي، وابنه قطب الدين

وأعد له فيه مجيع ما حيتاج إليه من أواين الذهب والفضة، حىت كان من مجلتها مغتسل يغتسل فيه من 
وبعث له أربعمائة ألف دينار لغسل رأسه على العادة، وبعث له مجلة من الفتيان واخلدم . ذهب

اً من املوائد بالطعام واجلواري، وعني له عن نفقة يف كل يوم ثالمثائة دينار، وبعث له زيادة إليها عدد
ومجيع ما احتوت عليه من الدور وما يتصل هلا من بساتني . اخلاص، وأعطاه مجيع مدينة سريي، إقطاعاً

املخزن وأرضه، وأعطاه مائة قرية، وأعطاه حكم البالد الشرقية املضافة لدهلي، وأعطاه ثالثني بغلة 
 يرتل عن دابته إذا أتى دار السلطان إال موضعاً بالسروج املذهبة، ويكون علفها من املخزن، وأمره أن ال

خاصاً ال يدخله أحد رلكباً سوى السلطان وأمر الناس مجيعاً من كبري وصغري أن خيدموا له كما خيدمون 
وإذا دخل على السلطان يرتل له عن سريره، وإن كان على الكرسي قام قائماً، وخدم كل . السلطان

السلطان على بساط واحد، وإذا قام قام السلطان لقيامه، وخدم كل واحد منهما لصاحبه، وجيلس مع 
واحد منهما لصاحبه، وإذا انصرف إىل خارج الس، جعل له بساط يقعد عليه ما شاء، مث ينصرف، 

  .يفعل هذا مرتني يف اليوم

بار األمراء أن حكاية من تعظيمه اياه ويف أثناء مقامه بدهلي قدم الوزير من بالد بنجالة، فأمر السلطان ك
خيرجوا إىل استقباله، مث خرج بنفسه إىل استقباله، وعظمه تعظيماً كثرياُ، وصنعت القباب باملدينة كما 

فلما عاد السلطان . تصنع للسلطان إذا قدم، وخرج ابن اخلليفة للقائه أيضاً، والفقهاء والقضاة واألعيان
فسار الوزير . لك يدعوه، ومعىن ذلك ابن املخدومإمض إىل دار املخدوم زاده، وبذ: لقصره، قال للوزير
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وحضر األمري قبولة، غريه من كبار األمراء، . إليه، وأهدى له ألفي تنكة من الذهب وأثواباً كثرية
  .وحضرت أنا كذلك

    حكاية حنوها 

له ببعض وفد على السلطان ملك غزنة املسمى ببهرام، وكان بينه وبني ابن اخلليفة عداوة قدمية فأمر بإنزا
دور مدينة سريي اليت البن اخلليفة، وأمر أن يبين له ا دار فبلغ ذلك ابن اخلليفة فغضب منه ومضى إىل 

سلم على خوند : دار السلطان فجلس على البساط الذي عادته اجللوس عليه، وبعث إىل الوزير، فقال له
منه، بل زاد عندي ومنا وأنا ال أقيم إن مجيع ما أعطانيه هو مبرتيل، مل أتصرف يف شيء : عامل، وقل له

معكم، وقام وانصرف فسأل الوزير بعض أصحابه عن سبب هذا، فأعلمه أن سببه أمر السلطان ببناء 
الدار مللك غزنة يف مدينة سريي، فدخل الوزير على السلطان فأعلمه بذلك، فركب من حينه يف عشرة 

زل عن فرسه خارج القصر حيث يرتل الناس، فتلقاه من ناسه، وأتى مرتل ابن اخلليفة، فاستأذن له، ون
السلطان واهللا ما أعلم أنك راٍض عين حىت تضع قدمك على عنقي، : واعتذر له، فقبل عذره، وقال له

فقال له السلطان وحق رأسي ال بد لك من ذلك مث وضع رأسه على . هذا ما ال أفعله ولو قتلت: فقال له
اآلن : رجل ابن اخلليفة بيده، فوضعها على عنق السلطان مث قام وقالاألرض وأخذ امللك الكبري قبولة 

ولقد حضرته يوم عيد وقد . وهذه حكاية غريبة مل يسمع مبثلها عن ملك. أنك راٍض علي، وطاب قليب
قد جعل مكان عقد احلرير اليت تعلق ا حبات . جاءه امللك الكبري بثالث خلع من عند السلطان مفرجة

دق الكبري، وقام امللك الكبري ببابه، حىت نزل من قصره، فكساه إياه والذي أعطاه هو ما ال جوهر قدر البن
حيصر العد، وال حييط به احلد، وابن اخلليفة مع ذلك كله أخبل خلق اهللا تعاىل وله يف البخل أخبار عجيبة، 

  .أخباره يف ذلكيعجب منها سامعها وكأنه كان من البخل مبرتلة السلطان من الكرم، ولنذكر بعض 

حكاية عن خبل ابن اخلليفة وكانت بيين وبينه مودة، وكنت كثري التردد إىل مرتله وعنده تركت ولداً يل 
مل تأكل وحدك، وال جتمع أصحابك : مسيته أمحد ملا سافرت وال أدري ما فعل اهللا ما فقلت له يوماً

م وهم يأكلون طعامي فكان يأكل وحده، ال أستطيع أن أنظر إليهم على كثر: على الطعام ؟ فقال يل
ويعطي صاحبه حممد ابن أيب الشريف من الطعام ملن أحب، ويتصرف يف باقيه وكنت أتردد إليه فأرى 

ورأيته مراراً جيمع األعواد الصغار من احلطب بداخل . دهليز قصره الذي يسكن به مظلماً ال سراج به
وكان خيدم أصحابه ومماليكه وفتيانه . حيتاج إليها:  فقال يلبستانه، وقد مأل منها خمازن فكلمته يف ذلك

وكان علي مرة دين فطلبت . ال أرضى أن يأكلوا طعامي وهم ال خيدمون: يف خدمة البستان وبنائه ويقول
واهللا لقد مهمت أن أؤدي عنك دينك، فلم تسمح نفسي بذلك، وال ساعدتين : به فقال يل يف بعض األيام

  .عليه
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  حكاية 

خرجت عن بغداد، وأنا رابع أربعة أحدهم حممد بن أيب الشريف صاحبه، وحنن على : ثين مرة قالحد
أقدامنا، وال زاد عندنا فرتلنا على عني ماء ببعض القرى، فوجدنا أحدنا يف العني درمهاً، فقلنا وما نصنع 

تلك القرية أن يبيع اخلبز بدرهم، فاتفقنا على أن نشتري به خبزاً، فبعثنا أحدنا لشرائه، فأىب اخلباز ب
وحده، وإمنا يبيع خبزاً بقرياط، وتبناً بقرياط فاشترى منه اخلبز والتنب، فطرحنا التنب، إذ ال دابة لنا تأكله 

ينبغي لك أن حتمد اهللا على ما : وقسمنا اخلبز لقمة لقمة، وقد انتهى حايل اليوم إىل ما تراه فقلت له
ومل أره قط جيود بشيء، وال يفعل . ال أستطيع ذلك: بالتصدق فقالأوالك، وتؤثر الفقراء واملساكني 

  .معروفاً، ونعوذ باهللا من الشح

  حكاية 

كنت يوماً ببغداد بعد عوديت من بالد اهلند، وأنا قاعد على باب املدرسة املستنصرية اليت بناها جده أمري 
 خلف رجل خارج عن املدرسة فقال يل املؤمنني املستنصر رضي اهللا عنه، فرأيت شاباً ضعيف احلال يشتد

هذا الشاب الذي تراه هو ابن األمري حممد حفيد اخلليفة املستنصر الذي ببالد اهلند، فدعوته : بعض الطلبة
قد جاءين خربه يف هذه األيام : إين قد قدمت من بالد اهلند، وإين أعرفك خبرب أبيك فقال: فقلت له

هو الناظر يف احلبس، وهذا الشاب هو إمام : ، فقيل يلومضى يشتد خلف الرجل،فسألت عن الرجل
ببعض املساجد، وله على ذلك أجرة درهم واحد يف اليوم، وهو يطلب أجرته من الرجل، فطال عجيب 

منه، واهللا لو بعث إليه جوهرة من اجلواهر اليت يف اخللع الواصلة إليه من السلطان ألغناه ا ونعوذ باهللا من 
  .مثل هذه احلال

  ذكر ما أعطاه السلطان لألمير سيف الدين

    

  غدا ابن هبة اهللا بن مهنا أمير عرب الشام 

وملا قدم هذا األمري على السلطان أكرم مثواه، وأنزله بقصر السلطان جالل الدين داخل مدينة دهلي، 
، على بابه ويعرف بكشك، لعل معناه القصر األمحر، وهو قصر عظيم، فيه مشور كبري جداً، ودهليز هائل

قبة تشرف على هذا املشور، وعلى املشور الثاين الذي يدخل منه إىل القصر، وكان السلطان جالل الدين 
وقد دخلت هذا القصر عند نزوله به فرأيته مملوءاً أثاثاً . يقعد ا، وتلعب الكرة بني يديه يف هذا املشور
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 عادم باهلند أن يتركوا قصر السلطان إذا مات وفرشاً وبسطاً وغريها، وذلك كله متمزق ال منتفع فيه يف
جبميع ما فيه، ال يتعرضون له، ويبين املتويل بعده قصراً لنفسه، وملا دخلته طفت به وصعدت إىل أعاله 
فكانت يل فيه عربة، نشأت عنها عربة وكان معي الفقيه الطيب األديب مجال الدين املغريب، الغرناطي، 

  : الد اهلند، قدمها مع أبيه، وله ا أوالد فأنشدين عندما عايناهالبجائي املولد مستوطن ب

  فالرؤوس العظام صارت عظاما  ،مهسل الطين عن وسالطينهم

وذا القصر كانت وليمة عرسه، كما نذكره وكان السلطان شديد احملبة يف العرب، مؤثراً هلم، معترفاً 
بفضائلهم فلما وصله هذا األمري أجزل العطاء، وأحسن إليه إحساناً عظيماً وأعطاه مرة، وقد قدمت عليه، 

ل، وأعطاه مرة أخرى عشرة هدية أعظم ملك البايزيدي من بالد منكبور، أحد عشر فرساً من عتاق اخلي
  .من اخليل، مسرجة بالسروج املذهبة عليها اللجم املذهبة، مث زوجه بعد ذلك بأخته فريوز خوندة

ذكر تزوج األمري سيف الدين بأخت السلطان وملا أمر السلطان بتزويج أخته لألمري غدا، عني للقيام 
بشني معجم مفتوح وواوين اوهلما مسكن " س بشأن الوليمة ونفقاا امللك فتح اهللا، واملعروف بشونوي

، وعينين ملالزمة األمري غدا، والكون معه يف تلك األيام "واآلخر مكسور بينهما نون آخره سني مهمل 
فأتى امللك فتح اهللا بالصيوانات، نظلل ا املشورين بالقصر األمحر املذكور، وضرب يف كل واحد منهما 

ش احلسان وأتى مشس الدين التربيزي، أمري املطربني ومعه الرجال قبة ضخمة جداً، وفرش ذلك بالفر
املغنون والنساء املغنيات والرواقص، وكلهن مماليك السلطان، وأحضر الطباخني واخلبازين والشوائني 

وأقاموا يطعمون الناس مخسة عشر يوماً . واحللوانيني والشربدارية والتنبول داران، وذحبت االنعام والطيور
 األمراء الكبار واألعزة ليالً واراً فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتني جاء اخلواتني من دار السلطان وحيضر

ليالً إىل هذا القصر، فزينه وفرشنه بأحسن الفرش، واستحضر األمري سيف الدين، وكان عربياً غريباً ال 
 أمر أن تكون ربيبته أم أخيه مبارك قرابة له، فحففن به وأجلسنه على مرتبة معينة له، وكان السلطان قد

خان مقام أم األمري غدا، وأن تكون امرأة أخرى من اخلواتني مقام أخته، وأخرى مقام عمته، وأخرى 
وملا أجلسنه على املرتبة جعلن له احلناء يف يديه ورجليه، وأقام . مقام خالته، حىت يكون كأنه بني أهله

وعني . ن إىل قصر الزفاف، وأقام هو مع خواص أصحابهباقيهن على رأسه يغنني ويرقصن وانصرف
وعادم أن تقف . السلطان مجاعة من األمراء يكونون من جهته، ومجاعة يكونون من جهة الزوجة

اجلماعة اليت من جهة الزوجة على باب املوضع الذي تكون به جلوا على زوجها، ويأيت الزوج جبماعته 
الزوجة، أو يعطوم اآلالف من الدنانري إن مل يقدروا عليهم، وملا كان فال يدخلون إال إن غلبوا أصحاب 

بعد املغرب أيت إليه خبلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة، قد غلبت اجلواهر عليها، فال يظهر لوا مما عليها 
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 من اجلواهر وبشاشية مثل ذلك، ومل أر قط خلعة أمجل من هذه اخللعة وقد رأيت ما خلعه السلطان على

سائر أصهاره مثل ابن ملك امللوك عماد الدين السمناين، وابن ملك العلماء، وابن شيخ اإلسالم، وابن 
  .صدر جهان البخاري، فلم يكن فيها مثل هذه

    

مث ركب األمري سيف الدين يف أصحابه وعبيده، ويف يد كل واحد منهم عصا قد أعدها وصنعوا شبه 
ل وله رفرف يغطي وجه املتكلل به وصدره وأتوا به األمري ليجعله إكليل من اليامسني والنسرين، وريبو

على رأسه فأىب من ذلك وكان من عرب البادية، ال عهد له بأمور امللك واحلضر فحاولته، وحلفت عليه 
حىت جعله على رأسه وأتى باب الصرف ويسمونه باب احلرم، وعليه مجاعة الزوجة، فحمل عليهم 

رعوا كل من عارضهم، فغلبوا عليهم ومل يكن جلماعة الزوجة من ثبات وبلغ بأصحابه محلة عربية، وص
ذلك السلطان فأعجبه فعله، ودخل إىل املشور، وقد جعلت العروس فوق منرب عال، مزين بالديباج، 

مرصع باجلوهر، واملشور مآلن بالنساء، واملطربات قد أحضرن أنواع اآلالت املطربة، وكلهن وقوف على 
 له وتعظيماً، فدخل بفرسه حىت قرب من املنرب، فرتل وخدم عند أول درجة منه وقامت قدم إجالالً

العروس قائمة، حىت صعد، فأعطته التنبول بيدها فأخذه، وجلس حتت الدرجة اليت وقفت ا ونثرت 
دنانري الذهب على رؤوس احلاضرين من أصحابه، ولقطتها النساء واملغنيات يغنني حينئذ، واألطبال 

ألبواق واألنفار تضرب خارج الباب مث قام األمري، وأخذ بيد زوجته، ونزل وهي تتبعه، فركب فرسه وا
يطأ به الفرش والبسط، ونثرت الدنانري عليه وعلى أصحابه، وجعلت العروس يف حمفة ومحلها العبيد على 

ا مروا بدار أمري أو أعناقهم إىل قصره، واخلواتني بني يديها راكبات، وغريهن من النمساء ماشيات وإذ
كبري، خرج إليهم ونثر عليهم الدنانري والدراهم على قدر مهته، حىت أوصلوها إىل قصره وملا كان بالغد 
بعثت العروس إىل مجيع أصحاب زوجها الثياب والدنانري والدراهم وأعطى السلطان لكل واحد منهم 

 دينار، وأعطى امللك فتح اهللا للخواتني ثياب فرساً مسرجاً ملجماً وبدرة دراهم من ألف دينار إىل مائيت
وعادم ببالد اهلند أن ال يعطي أحد شيئاً ألهل الطرب، . احلرير املنوعة والبدر، وكذلك ألهل الطرب

  .إمنا يعطيهم صاحب العرس وأطعم الناس مجيعاً ذلك اليوم

ت وكنباية وروالة، وجعل فتح وانقضى العرس، وأمر السلطان أن يعطى لألمري غدا بالد املالوة واجلزرا
اهللا املذكور نائباً عنه عليها، وعظمه تعظيماً شديداً وكان عربياً جافياً، فلم يقدر قدر ذلك، وغلب عليه 

  .جفاء البادية، فأداه ذلك إىل النكبة بعد عشرين ليلة من زفافه

ىل دار السلطان، فأراد ذكر سجن األمري غدا وملا كان بعد عشرين يوماً من زفافه اتفق أنه وصل إ
داريه، وهم اخلواص من البوابني، فلم يسمع منه وأراد التقحم، " الربده " الدخول فمنعه أمري الربد 
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فأمسك البواب بدبوقته، وهي الضفرية ورده فضربه األمري بعصا كانت هنالك حىت أدماه وكان هذا 
ذرية السلطان حممود بن سبكتكني، املضروب من كبار األمراء، يعرف أبوه بقاضي غزنة، وهو من 

والسلطان خياطبه باألدب، وخياطب ابنه هذا باألخ فدخل على السلطان، والدم على ثيابه، فأخربه مبا 
القاضي يفصل بينكما وتلك جرمية ال يغفرها السلطان : صنع األمري غدا، ففكر السلطان هنيهة مث قال له

منا احتمله لغربته وكان القاضي كمال الدين باملشور، فأمر ألحد من ناسه، وال بد من املوت عليها، وإ
وكان تتر حاجاً جماوراً حيسن العربية، فحضر معهما، . السلطان امللك تتر أن يقف معهما عند القاضي

نعم، : ال، لقصد أن يعلمه احلجة، وكان سيف الدين جاهالً مغتراً، فقال: أنت ضربته أو قل: وقال لألمري
ى والد املضروب، فرام اإلصالح بينهما، فلم يقبل سيف الدين فأمر القاضي بسجنه تلك أنا ضربته وأت

الليلة فواهللا ما بعثت له زوجته فراشاً ينام عليه، وال سألت عنه خوفاً من السلطان وخاف أصحابه فودعوا 
  .أمواهلم

    

أو نسيت ؟ وذكرين : قال يلوأردت زيارته بالسجن، فلقيين بعض األمراء، وفهم عين أين أريد زيارته، ف
يقضية اتفقت يل يف زيارة الشيخ شهاب الدين ابن شيخ اجلام، وكيف أراد السلطان قتلي على ذلك، 

حسبما يقع ذكره، فرجعت ومل أزره وختلص األمري غدا عند الظهر من سجنه فأظهر السلطان أعماله، 
هر يسمى مبغيث بن ملك امللوك وكانت وأضرب عما كان أمر له بواليته وأراد نفيه، وكان للسلطان ص

أخت السلطان تشكوه ألخيها إىل أن ماتت فذكر جواريها أا ماتت بسبب قهره هلا وكان يف نسبه 
مغمز، فكتب السلطان خبطه جيلي اللقيط، يعنيه، مث كتب وجيلى موش خوار معناه آكل الفئران، يعين 

ع، وهو شبه الفار، وأمر بإخراجهما فجاءه النقباء بذلك األمري غدا ألن عرب البادية يأكلون الريبو
ليخرجوه فأراد دخول داره ووداع أهله، فترادف النقباء يف طلبه، فخرج باكياً، وتوجهت حني ذلك إىل 

جئت ألتكلم يف األمري سيف الدين حىت : دار السلطان فبت ا فسألين عن مبييت بعض األمراء، فقلت له
واهللا ألبينت يف دار السلطان، ولو بلغ مبييت مائة ليلة، حىت : فقلت له. كون ذلكال ي: فقال. يرد وال ينفى

يرد فبلغ ذلك السلطان فأمر برده، وأمره أن يكون يف خدمة األمري ملك قبولة الالهوري، فأقام أربعة 
ليه يركب لركوبه، ويسافر لسفره، حىت تأدب وذب مث أعاده السلطان إىل ما كان ع. أعوام يف خدمته

  .أوالً وأقطعه البالد، وقدمه على العساكر، ورفع قدره

  ذكر تزويج السلطان بنتي وزيره البني خداوند زاده

  قوام الدين الذي قدم معنا عليه 
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وملا قدم خداوند زاده أعطاه السلطان عطاًء جزالً، وأحسن إليه إحساناً عظيماً، وبالغ يف إكرامه، مث زوج 
ولديه من بنيت الوزير خواجة جهان وكان الوزير إذ ذاك غائباً، فأتى السلطان إىل داره ليالً، وحضر عقد 

 ، والقضاة واألمراء واملشايخ النكاح، كأنه نائب عن الوزير، ووقف حىت قرأ قاضي القضاة الصداق
قعود، وأخذ السلطان بيده األثواب والبدر فجعلها بني يدي القاضي وولدي خداوند زاده وقام األمراء 

وأبوا أن جيعل السلطان ذلك بني أيديهم بنفسه، فأمرهم باجللوس، وأمر بعض كبار األمراء أن يقوم 
  .مقامه، وانصرف

  هحكاية في تواضع السلطان وإنصاف

ادعى عليه رجل من كبار اهلنود أنه قتل أخاه من غري موجب، ودعاه إىل القاضي، فمضى على قدميه، 
وال سالح معه، إىل جملس القاضي فسلم وخدم، وكان قد أمر القاضي قبل ذلك أنه إذا جاءه يف جملسه، 

رضي خصمه من دم فحكم عليه أن ي. فال يقوم له وال يتحرك فصعد إىل الس، ووقف بني يدي القاضي
  .أخيه فأرضاه

حكاية مثلها وادعى على السلطان مرة رجل من املسلمني أنه له قبله حقاً مالياً، فتخاصما يف ذلك عند 
  .القاضي، فأصدر احلكم على السلطان بإعطاء املال فأعطاه

 فتوجه احلكم حكاية مثلها وادعى عليه صيب من أبناء امللوك أنه ضربه من غري موجب، ورفعه إىل القاضي
عليه أن يرضيه باملال إن قبل ذلك، وإال أمكنه من القصاص، فشاهدته يومئذ وقد عاد لسه واستحضر 

فأخذ الصيب العصا، ضربه ا إحدى . وحق رأسي لتضربنين كما ضربتك: الصيب، وأعطاه عصا، وقال له
  .قد طارت على رأسه" الكاله " وعشرين ضربة، حىت رأيت الكال 

  اشتداده في إقامة الصالةذكر 

وكان السلطان شديداً يف إقامة الصالة، آمراً مبالزمتها يف اجلماعات، يعاقب على تركها أشد العقاب 
ولقد قتل يف يوم واحد تسعة نفر على تركها كان أحدهم مغنياً، وكان يبعث الرجال املوكلني بذلك إىل 

 انتهى إىل عقاب الستائريني الذين ميسكون دواب األسواق فمن وجد ا عند إقامة الصالة، عوقب حىت
اخلدام، على باب املشور، إذا ضيعوا الصالة، وأمر أن يطلب الناس بعلم فرائض الوضوء والصالة وشروط 
االسالم، فكانوا يسألون عن ذلك فمن مل حيسنه عوقب، وصار الناس يتدارسون ذلك باملشور واالسواق 

  .ويكتبوا

  قامة أحكام الشرعذكر اشتداده في إ
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وكان شديداً يف إقامة الشرع، ومما فعل يف ذلك أن أمر أخاه مبارك خان، أن يكون قعوده باملشور مع 
قاضي القضاة كمال الدين يف قبة مرتفعة هنالك، مفروشة بالبسط وللقاضي ا مرتبة حتف ا املخاد، 

 حق من كبار األمراء، وامتنع من أدائه كمرتبة السلطان ويقعد أخو السلطان عن ميينه، فمن كان عليه
  .لصاحبه، حيضره رجال أخي السلطان عند القاضي لينصف منه

  ذكر رفعه للمغارم والمظالم وقعوده إلنصاف المظلومين

    

وملا كان يف سنة إحدى وأربعني أمر السلطان برفع املكوس عن بالده، وأن ال يؤخذ من الناس إال الزكاة 
جيلس بنفسه للنظر يف املظامل، كل يوم إثنني ومخيس برحبة أمام املشور، وال يقف والعشر خاصة وصار 

بني يديه يف ذلك اليوم إال أمري حاجب وخاص حاجب وسيد احلجاب وشرف احلجاب ال غريه، وال 
مينع أحد ممن أراد الشكوى من الوقوف بني يديه، وعني أربعة من كبار األمراء جيلسون يف األبواب 

من املشور، ألخذ القصص من املشتكني، والرابع منهم هو ابن عمه ملك فريوز خان، فإن أخذ األربعة 
صاحب الباب األول الرفع من الشاكي فحسن، وإال أخذه الثاين أو الثالث أو الرابع، وإن مل يأخذوه منه، 

ح عنده أنه مضى به إىل صدر اجلهان قاضي املماليك، فإن أخذه منه، وإال شكا إىل السلطان، فإن ص
مضى به إىل أحد منهم فلم يأخذه منه، أدبه وكل ما جيتمع من القصص يف سائر األيام، يطالع به السلطان 

  .بعد العشاء اآلخرة

  ذكر إطعامه في الغالء

وملا استوىل القحط على بالد اهلند والسند، واشتد الغالء حىت بلغ من القمح إىل ستة دنانري، أمر السلطان 
ميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر من املخزن، حبساب رطل ونصف من أرطال املغرب، لكل أن يعطى جل

وخرج الفقهاء والقضاة يكتبون األزمة بأهل احلارات، . انسان يف اليوم، صغرياً وكبرياً حراً وعبداً
  .وحيضرون الناس، ويعطى لكل واحد عولة ستة أشهر يقتات ا

  أفعالهذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من 

وكان على ما قدمنا من تواضعه وإنصافه ورفقه باملساكني وكرمه اخلارق للعادة، كثري التجاسر على إراقه 
الدماء، ال خيلو بابه عن مقتول إال يف النادر، وكنت كثرياً ما أرى الناس يقتلون على بابه، ويطرحون 

ما هذه ؟ فقال بعض : يف األرض فقلتولقد جئت يوماً فنفر يب الفرس، ونظرت إىل قطعة بيضاء . هنالك
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وكان يعاقب على الصغرية والكبرية، وال حيترم أحداً من أهل . أصحايب هي صدر رجل قطع ثالث قطع
العلم والصالح والشرف ويف كل يوم يرد على املشور من املسلسلني واملغلولني واملقيدون مئون فمن كان 

ادته أن يؤتى كل يوم جبميع من يف سجنه من الناس وع. للقتل قتل أو للعذاب عذب، أو للضرب ضرب
إىل املشور، ما عدا يوم اجلمعة، فإم ال خيرجون فيه، وهو يوم راحتهم، يتنظفون فيه ويسترحيون أعاذنا 

  .اهللا من البالء

ذكر قتلة ألخيه وكان له أخ امسه مسعود خان، وأمه بنت السلطان عالء الدين وكان من أمجل صورة 
 الدنيا فامه بالقيام عليه، وسأله عن ذلك فأقر خوفاً من العذاب فإن من أنكر ما يدعيه عليه رأيتها يف

السلطان من مثل ذلك يعذب، فريى الناس أن القتل أهون عليهم من العذاب، فأمر به، فضربت عنقه يف 
رمجت يف ذلك وكانت أم هذا املقتول قد . وسط السوق، وبقي مطروحاً هنالك ثالثة أيام على عادم

  .املوضع قبل ذلك بسنتني، العترافها بالزنا رمجها القاضي كمال الدين

ذكر قتله لثالمثائة ومخسني رجالً يف ساعة واحدة وكان مرة عني حصة من العسكر، تتوجه مع امللك 
يوسف بغرة إىل قتال الكفار، ببعض اجلبال املتصلة حبوز دهلي فخرج يوسف، وخرج معه معظم العسكر 

ختلف قوم منهم، فكتب يوسف إىل السلطان يعلمه بذلك، فأمر أن يطاف باملدينة، ويقبض على من و
  .وجد من أولئك املتخلفني ففعل ذلك، وقبض على ثالمثائة ومخسني منهم فأمر بقتلهم أمجعني، فقتلوا

    ذكر تعذيبه للشيخ شهاب الدين وقتله 

ين الذي تنسب مدينة اجلام خبراسان إىل جده، حسبما وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ اجلام اخلراسا
وكان السلطانان، . قصصنا ذلك، من كبار املشايخ الصلحاء الفضالء، وكان يواصل أربعة عشر يوماً

قطب الدين وتغلق يعظمانه ويزورانه ويتربكان به فلما ويل السلطان حممد أراد أن خيدم الشيخ يف بعض 
فقهاء واملشايخ والصلحاء، حمتجاً أن الصدر األول رضي اهللا عنهم، مل خدمته، فإن عادته أن خيدم ال

يكونوا يستعملون إال أهل العلم والصلحاء، فامتنع الشيخ شهاب الدين من اخلدمة وشافهه السلطان 
بذلك يف جملسه العام، فأظهر اإلباية واالمتناع، فغضب السلطان من ذلك، وأمر الشيخ الفقيه املعظم ضياء 

ال أفعل هذا، فأمر السلطان بنتف حلية :  السمناين أن ينتف حليته، فأىب ضياء الدين من ذلك، وقالالدين
كل واحد منهما فنتف ونفي ضياء الدين إىل بالد التلنك مث واله بعد مدة قضاء ورنكل، فمات ا، ونفي 

ه، وجعله على ديوان شهاب الدين إىل دولة آباد، فأقام ا سبعة اعوام، مث بعث عنه، فأكرمه وعظم
املستخرج، وهو ديوان بقايا العمال، يستخرجها منهم بالضرب والتنكيل مث زاد يف تعظيمه، وأمر األمراء 
أن ياتوا للسالم عليه، وميتثلوا أقواله ومل يكن أحد يف دار السلطان فوقه وملا انتقل السلطان إىل السكىن 

رك دوار، معناه شبه اجلنة، وأمر الناس بالبناء هنالك، على ر الكنك، وبىن هنالك القصر املعروف بس
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طلب منه الشيخ شهاب الدين أن يأذن له يف اإلقامة باحلضرة، فأذن له إىل أرض موات، على مسافة ستة 
أميال من دهلي فحفر ا كهفاً كبرياً، صنع يف جوفه البيوت واملخازن والفرن واحلمام، وجلب املاء من 

 األرض، ومجع ماالً كثرياً من مستغلها ألا كانت السنون قاحطة، وأقام هنالك ر جون، وعمر تلك
وكان عبيده خيدمون تلك األرض اراً، ويدخلون الغار ليالً . عامني ونصف عام مدة مغيب السلطان

ويسدونه على أنفسهم وأنعامهم، خوف سراق الكفار، ألم يف جبل منيع هنالك، وملا عاد السلطان إىل 
ضرته استقبله الشيخ ولقيه على سبعة أميال منها، فعظمه السلطان وعانقه عند لقائه، وعاد إىل غاره مث ح

بعث عنه بعد أيام، فامتنع من إتيانه فبعث إليه خملص امللك النذرباري، وكان من كرباء امللوك، فتلطف له 
خملص امللك إىل السلطان فأخربه ال أخدم ظاملاً أبداً فعاد : يف القول، وحذره بطش السلطان فقال له

نعم، أنت ظامل، ومن ظلمك كذا و : إين ظامل فقال: أنت القائل: بذلك فأمر أن يأيت به، فأتى به فقال له
فأخذ السلطان سيفه، ودفعه لصدر اجلهان، . كذا، وعدد أموراً منها ختريبه ملدينة، دهلي، وإخراجه أهلها

ومن يريد أن يشهد بذلك، : ي ذا السيف فقال له شهاب الدينيثبت هذا أين ظامل، واقطع عنق: وقال
فيقتل ولكن أنت تعرف ظلم نفسك وأمر بتسليمه للملك نكبية، رأس الدويدارية، فقيده بأربع قيود، 
وغل يديه وأقام كذلك أربعة عشر يوماً مواصالً، ال يأكل وال يشرب ويف كل يوم منها يؤتى ا إىل 

ال أرجع عنه، وأريد أن أكون يف : إرجع عن قولك فيقول: ء واملشايخ، ويقولون لهاملشور، وجيمع الفقها
فلما كان اليوم الرابع عشر بعث إليه السلطان بطعام مع خملص امللك، فأىب أن يأكل، . زمرة الشهداء

 رفع رزقي من األرض ارجع بطعامك إليه فلما أخرب بذلك السلطان، أمر عند ذلك أن يطعم الشيخ: وقال

من العذرة، وهي رطالن ونصف من أرطال املغرب فأخذ ذلك املوكلون مبثل " أساتري " مخسة أستار 
هذه األمور، وهم طائفة من كفار اهلنود، فمدوه على ظهره، وفتحوا فمه بالكلبتني، وحلوا العذرة باملاء 

 واملشايخ ووجوه األعزة ويف اليوم بعده أتى به إىل دار القاضي صدر اجلهان، ومجع الفقهاء. وسقوه ذلك
  .فضربت عنقه، رمحه اهللا تعاىل. فوعظوه، وطلبوا منه أن يرجع عن قوله، فأىب ذلك

    ذكر قتله للفقيه املدرسي عفيف الدين الكاساين وفقيهني معه 

وكان السلطان يف سين القحط قد أمر حبفر آبار خارج دار امللك، وأن يزرع هنالك زرع، وأعطى الناس 
ما يلزم على الزراعة من النفقة، وكلفهم زرع ذلك للمخزن فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين، البذر، و

ألي شيء تدخل نفسك : وقال له. هذا الزرع ال حيصل املراد منه، فوشي به إىل السلطان فسجنه: فقال
لفقهاء، فقاال يف أمور امللك ؟ مث إنه سرحه بعد مدة فذهب إىل داره ولقيه يف طريقه إليها صاحبان له من ا

فقال الفقيه، احلمد هللا الذي جنانا من القوم الظاملني وتفرقوا فلم يصلوا إىل . احلمد هللا على خالصك: له
اذهبوا ذا، يعين عفيف الدين، : دورهم حىت بلغ ذلك السلطان فأمر م فأحضر ثالثتهم بني يديه فقال
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: بعض الصدر، واضربوا أعناق اآلخرين فقالوا لهفاضربوا عنقه محائل، وهو أن يقطع الرأس من الذراع و

طاملا أنكما مسعتما كالمه فلم تنكراه : أما هو فيستحق العقاب بقوله، وأما حنن فبأي جرمية تقتلنا ؟ فقال
  .فكأنكما وافقتما عليه، فقتلوا مجيعاً رمحهم اهللا تعاىل

طان هذين الفقيهني السنديني أن ميضيا مع ذكر قتله أيضاً لفقيهني من أهل السند كانا يف خدمته وأمر السل
إمنا سلمت أحوال البالد والرعية لكما، ويكون هذا األمري معكما، : أمري عينه إىل بعض البالد، وقال هلما

إمنا : فقال هلما. إمنا نكون كالشاهدين عليه، ونبني له وجه احلق ليتبعه: يتصرف مما تأمرانه به، فقاال له
حاشا هللا : فقاال له. ايل وتضيعاها، وتنسبا ذلك إىل هذا التركي الذي ال معرفة لهقصدكما أن تأكال أمو

يا خوند عامل ما قصدنا هذا فقال هلما مل تقصدا غري هذا اذهبوا ما إىل الشيخ زاده النهاوندي، وهو 
، وال تعذبا فأقرا مبا قولكما إياه. السلطان يريد قتلكما: املوكل بالعذاب فذهب ما إليه، فقال هلما

ذوقومها بعض شيء، يعين من العذاب فبطحا : واهللا ما قصدنا إال ما ذكرنا فقال لزبانيته: أنفسكما فقال
على اقفائهما وجعل على صدر كل واحد منهما صفيحة حديد حمماة، مث قلعت بعد هنيهة، فذهب بلحم 

أنفسهما أما مل يقصدا إال ما قاله صدورمها، مث أخذ البول والرماد فجعل على تلك اجلراحات فأقرا على 
السلطان، وأما جمرمان مستحقان للقتل، فال حق هلما وال دعوى يف دمائها دنيا وال أخرى، وكتبا 

خطهما بذلك، واعترفا به عند القاضي، فسجل على العقد، وكتب فيه أن اعترافهما كان عن غري إكراه 
اب، ورأيا أن تعجيل ضرب العنق خري هلما من املوت بالعذاب أكرهنا لعذبا أشد العذ: وال إجبار ولو قاال

  .األليم فقتال رمحهما اهللا تعاىل

    ذكر قتله للشيخ هود 

وكان الشيخ زاده، املسمى ود، حفيد الشيخ الصاحل الويل ركن الدين بن اء الدين ابن أيب زكريا 
لك أخوه عماد الدين الذي كان شبيهاً امللتاين، وجده الشيخ ركن الدين، معظماً عند السلطان، وكذ

وملا قتل عماد الدين أعطى السلطان ألخيه ركن الدين . بالسلطان، وقتل يوم وقيعة كشلوخان، وسنذكره
مائة قرية ليأكل منها ويطعم الصادر والوارد بزاويته فتويف الشيخ ركن الدين، وأوصى مبكانه من الزاوية 

أنا أحق مبرياث عمي، فقدما : ابن أخي الشيخ ركن الدين، وقالحلفيده الشيخ هود، ونازعه يف ذلك 
على السلطان، وهو بدولة آباد وبينهما وبني ملتان مثانون يوماً فأعطى السلطان املشيخة هلود حسبما 

أوصى له الشيخ، وكان كهالً، وكان ابن أخي الشيخ فىت وأكرمه السلطان، وأمر بتضفييه يف كل مرتل 
ىل لقائه أهل كل بلد مير به إىل ملتان، وتصنع له فيه دعوة فلما وصل األمر للحضرة، حيله، وأن خيرج إ

خرج الفقهاء والقضاة واملشايخ واألعيان للقائه وكنت فيمن خرج إليه، فتلقيناه وهو راكب يف دولة، 
إمنا : وقلتجيملها الرجال، وخيله جمنوبة، فسلمنا عليه، وأنكرت أنا ما كان من فعله يف ركوبه الدولة، 
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كان ينبغي له أن يركب الفرس، ويساير من خرج للقائه من القضاة واملشايخ فبلغه كالمي، فركب 
ودخل احلضرة، وصنعت هلا دعوة . الفرس، واعتذر بأن فعله أوالً كان بسبب أمل منعه من ركوب الفرس

األعزة، ومد السماط وأتوا أنفق فيها من مال السلطان عدداً كثرياً وحضر القضاة واملشايخ والفقهاء و
فأعطي قاضي القضاة . بالطعام على العادة، مث أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه

مخسمائة دينار، وأعطيت أنا مائتني ومخسني ديناراً وهذه عادة هلم يف الدعوى السلطانية مث انصرف 
السلطان ليجلسه على سجادة جده بزاويته، الشيخ هود إىل بلده، ومعه الشيخ نور الدين الشريازي، بعثه 

واستقر بزاويته، وأقام ا أعواماً مث إن عماد امللك، أمري بالد . ويصنع له الدعوة من مال السلطان هنالك
السند، كتب إىل السلطان يذكر أن الشيخ وقرابته، يشتغلون جبمع األموال وإنفاقها يف الشهوات، وال 

ذ األمر مبطالبتهم باألموال فطلبهم عماد امللك ا، وسجن بعضهم، وضرب يطعمون أحداً بالزاوية، فنف
بعضاً، وصار يأخذ منهم كل يوم عشرين ألف دينار مدة أيام، حىت استخلص ما كان عندهم ووجد هلم 

: كثرياً من األموال والذخائر من مجلتها نعالن مرصعان باجلوهر والياقوت، بيعا بسبعة آالف دينار، قيل

 كانا لبنت الشيخ هود، وقيل لسرية له فلما اشتد احلال على الشيخ هرب يريد بالد األتراك فقبض إما
عليه وكتب عماد امللك بذلك إىل السلطان، فأمره أن يبعثه ويبعث الذي قبض عليه كليهما يف حكم 

عتذر بعذر أين أردت أن تفر ؟ فا: الثقاف ، فلما وصال إليه، سرح الذي قبض عليه وقال للشيخ هود
أنا ابن الشيخ اء الدين زكريا، وقد فعل : إمنا أردت أن تذهب إىل األتراك، فتقول: فقال له السلطان

  .اضربوا عنقه، فضربت عنقه رمحه اهللا تعاىل. السلطان معي كذا، وتأيت م لقتالنا

    ذكر سجنه البن تاج العارفني وقتله ألوالده 

ن تاج العارفني، ساكناً مبدينة كول، منقطعاً للعبادة كبري القدر ودخل وكان الشيخ الصاحل مشس الدين اب
السلطان إىل مدينة كول، فذهب عنه فلم يأته فذهب السلطان إليه مث ملا قارب مرتله انصرف، ومل يره، 

فنقل للسلطان : واتفق، بعد ذلك أن أمرياً من األمراء خالف على السلطان ببعض اجلهات، وبايعه الناس
إنه يصلح للملك فبعث السلطان :  وقع ذكر هذا األمري مبجلس الشيخ مشس الدين، فأثىن عليه، وقالأنه

ألنه ذكر أما كانا حاضرين . بعض األمراء إىل الشيخ فقيده، وقيد أوالده، وقيد قاضي كول، وحمتسبها
 بعد أن مسل عيين للمجلس الذي وقع فيه ثناء الشيخ على األمري املخالف وأمر م فسجنوا مجيعاً،

ومات الشيخ بالسجن وكان القاضي واحملتسب خيرجان مع بعض السجانني . القاضي، وعيين احملتسب
فيسأالن الناس، مث يردان إىل السجن، وكان قد بلغ السلطان، أن أوالد الشيخ كانوا خيالطون كفار اهلنود 

. ال تعودوا إىل ما كنتم تفعلون: هلموعصام ويصبحوم، فلما مات أبوهم، أخرجهم من السجن، وقال 

وما فعلنا فاغتاظ من ذلك وأمر بقتلهم مجيعاً فقتلوا مث استحضر القاضي املذكور، فقال أخربين : فقالوا له
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مبا كان يرى رأي هؤالء الذين قتلوا، ويفعل مثل أفعاهلم فأملى أمساء رجال كثريين من كفار البلد، فلما 
  .هذا جيب أن خيرب البلد اضربوا عنقه، فضربت عنقه رمحه اهللا تعاىل: قالعرض ما أماله على السلطان 

ذكر قتله للشيخ احليدري وكان الشيخ علي احليدري ساكناً مبدينة كنباية من ساحل اهلند، وهو عظيم 
 القدر، شهري الذكر، بعيد الصيت، ينذر له التجار بالبحر النذور الكثرية وإذا قدموا بدأوا بالسالم عليه

وكان يكاشف بأحواهلم، ورمبا نذر أحدهم النذر وندم عليه فإذا أتى الشيخ للسالم عليه، أعلمه مبا نذر 
له، وأمر بالوفاء به واتفق له ذلك مرات، واشتهر به فلما خالف القاضي جالل األفغاين وقبيلته بتلك 

شاشيته من رأسه، وذكر اجلهات، بلغ السلطان أن الشيخ احليدري دعا للقاضي جالل الدين، وأعطاه 
فلما خرج السلطان إليهم بنفسه، وازم القاضي جالل خلف السلطان شرف امللك أمري . أيضاً أنه بايعه

خبت، أحد الوافدين معنا عليه بكنباية، وأمره بالبحث عن أهل اخلالف، وجعل معه فقهاء حيكم بقوهلم، 
فلما . لقائم شاشيته ودعا له، فحكموا بقتلهفأحضر الشيخ علي احليدري بني يديه، وثبت أنه أعطى ل

ضربه السياف مل يفعل شيئاً وعجب الناس لذلك، وظنوا أنه يعفو عنه بسبب ذلك فأمر سيافاً آخر 
  .بضرب عنقه، فضرا رمحه اهللا تعاىل

ذكر قتله لطوغان وأخيه وكان طوغان الفرغاين وأخوه من كبار أهل مدينة فرغاين فوفدا على السلطان، 
أحسن إليهما وأعطامها عطاء جزيالً وأقاما عنده مدة فلما طال مقامهما أرادا الرجوع إىل بالدمها، ف

وحاوال الفرار فوشى ما أحد أصحاما إىل السلطان فأمر بتوسيطهما، فوسطا وأعطي للذي وشى ما 
  .ل، أعطي مالهمجيع ماهلما، وكذلك عادم بتلك البالد إذا وشى أحد بأحد وثبت ما وشى به فقت

ذكر قتله البن ملك التجار وكان ابن ملك التجار شاباً صغرياً ال نبات بعارضيه فلما وقع خالف عني 
امللك وقيامته وقتاله للسلطان، كما سنذكره، غلب على ابن ملك التجار هذا، فكان يف مجلته مقهوراً، 

لتهم ابن ملك التجار وصهره ابن فلما هزم عني امللك، وقبض امللك عليه وعلى أصحابه، كان من مج
قطب امللك، فأمر ما، فعلقا من أيديهما يف خشب، وأمر أبناء امللوك، فرمومها بالنشاب حىت ماتا قال 

فبلغ . احلجب خواجه أمري علي التربيزي لقاضي القضاة كمال الدين ذلك الشاب، مل جيب عليه القتل
أمر به فضرب مائيت مقرعة أو حنوها، وسجن، وأعطى هال قلت هذا قبل موته، و: ذلك السلطان فقال

مجيع ماله ألمري السيافني فرأيته يف ثاين ذلك اليوم قد لبس ثيابه، وجعل قلنسوته على رأسه، وركب 
فرسه، فظننت أنه هو وأقام بالسجن شهوراً مث سرحه، ورده إىل ما كان عليه، مث غضب عليه ثانية، ونفاه 

معناه " آي " ، وكتب إليه يستعطفه، فوقع له على ظهر كتابه أربار آمدي باز إىل خراسان فاستقر راة
  .أن كنت تبت فارجع، فرجع إليه

ذكر ضربه خلطيب اخلطباء حىت مات وكان قد ويل خطيب اخلطباء بدهلي النظر يف زانة اجلوهر يف 
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شيء منها فأمر بضرب السفر، فاتفق أن جاء سراق الكفار ليالً فضربوا على تلك اخلزانة، وذهبوا ب
  .رمحه اهللا تعاىل. اخلطيب حىت مات

    ذكر ختريبه لدهلي ونفي أهلها 

وقتل األعمى واملقعد ومن أعظم ما كان ينقم على السلطان إجالؤه ألهل دهلي عنها، وسبب ذلك أم 
 ما يقرأها كانوا يكتبون بطائق فيها شتمه وسبه، وخيتمون عليها، ويكتبون عليها، وحق رأس خوند عامل،

غريه ويرموا باملشور ليالً فإذا فضها وجد شتمه وسبه فعزم على ختريب دهلي، واشترى من أهلها مجيعاً 
دورهم ومنازهلم، ودفع هلم مثنها، وأمرهم باالنتقال عنها إىل دولة آباد، فأبوا ذلك، فنادى مناديه أن 

يف الدور فأمر بالبحث عمن بقي ا، فوجد اليبقى فيها أحد بعد ثالث فانتقل معظمهم، واختفى بعضهم 
أحدمها مقعد واآلخر أعمى، فأتوا ما فأمر باملقعد فرمي به يف املنجنيق، وأمر أن : عبيده بأزقتها رجلني

جير األعمى من دهلي إىل دولة آباد، مسرية أربعني يوماً فتمزق يف الطريق، ووصل منه رجله، وملا فعل 
ركوا أثقاهلم وأمتعتهم وبقيت املدينة خاوية على عروشها، فحدثين من أثق به ذلك خرج أهلها مجيعاً، وت

اآلن : صعد السلطان ليلة إىل سطح قصره، فنظر إىل دهلي وليس ا نار وال دخان وال سراج فقال: قال
 طاب قليب ودن خاطري مث كتب إىل أهل البالد أن ينتقلوا إىل دهلي ليعمروها فخربت بالدهم ومل تعمر

دهلي التساعها وضخامتها وهي من أعظم مدن الدنيا، وكذلك وجدناها ملا دخلنا إليها خالية، ليس ا 
اال قليل عمارة وقد ذكرنا كثرياً من مآثر هذا السلطان، ومما نقم عليه أيضاً فلنذكر مجالً من الوقائع 

  .واحلوادث الكائنة يف أيامه

  هادور بورهذكر ما افتتح أمره أول واليته منه على ب

وملا ويل السلطان امللك بعد أبيه وبايعه الناس، أحضر السلطان غياث الدين ادور بوره الذي كان أسره 
السلطان تغلق، فمن عليه، وفك قيوده، وأجزل له العطاء من األموال واخليل والفيلة، وصرفه إىل مملكته 

اململكة مشاطرة بينهما ويكتب امسامها وبعث معه ابن أخيه إبراهيم خان، وعاهده على أن تكون تلك 
معاً يف السكة، وخيطب هلما وعلى أن يصرف غياث الدين ابنه حممد املعروف برباط، يكون رهينة عند 
السلطان فانصرف غياث الدين إىل مملكته، والتزم ما شرط عليه إال أنه مل يبعث ابنه، وادعى انه امتنع 

لعساكر إىل ابن أخيه إبراهيم وأمريهم دجلي التتري، فقاتلوا وأساء األدب يف كالمه فبعث السلطان ا
  .غياث الدين فقتلوه وسلخوا جلده، وحشي بالتنب وطيف به على البالد

    ذكر ثورة ابن عمته وما اتصل بذلك 

بضم الكاف وسكون الشني املعجم وتاء " وكان للسلطان تغلق ابن أخت يسمى اء الدين كشت اسب 



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  302  

، فجعله أمرياً ببعض النواحي، فلما مات خاله "بالسني املهمل والباء املوحدة مسكنني " واسب " معلوة 
امتنع من بيعة ابنه، وكان شجاعاً بطالً فبعث السلطان إليه العساكر، فيهم األمراء الكبار، مثل امللك جمري، 

لعسكرين مث كانت والوزير خواجه جهان أمري على اجلمع فالتقى الفرسان، واشتد القتال، وصرب كال ا
الكرة لعسكر السلطان ففر اء الدين إىل ملك من ملوك الكفار، يعرف بالراي كنبيلة والراي عندهم 

بفتح الكاف " كمثل ما هو بلسان الروم عبارة عن السلطان وكنبيلة اسم األقليم الذي هو به، وهو 
 له بالد يف جبال منيعة، وهو من وهذا الراي" وسكون النون وكسر الباء املوحدة وياء والم مفتوحة 

فلما هرب إليه اء الدين، اتبعه عساكر السلطان وحصروا تلك البالد واشتد . أكابر السالطني الكفار
إن احلال قد بلغت : األمر على الكافر، ونفذ ما عنده من الزرع وخاف أن يؤخذ باليد فقال لبهاء الدين

يل ومن تبعين فاذهب أنت إىل السلطان فالن من الكفار، ومساه ملا تراه، وأنا عازم على هالك نفسي وعيا
وأمر راي كنبيلة بنار عظيمة فأججت وأحرق . له فأقم عنده، فإنه سيمنعك وبعث معه من أوصله اليه

إين أريد قتل نفسي فمن أرادت موافقيت فلتفعل املرأة منهم تغتسل وتدهن " فيها أمتعته وقال لنسائه وبناته 
ملقاصري وتقبل األرض بني يديه وترمي بنفسها يف النار، حىت هلكن مجيعاً، وفعل مثل ذلك بالصندل وا

نساء أمرائه ووزرائه وأرباب دولته ومن أراد من سائر النساء مث اغتسل الراي وادهن بالصندل، ولبس 
ن فقاتلوا السالح ما عدا الدرع، وفعل كفعله من أراد املوت معه من ناسه، وخرجوا إألى عسكر السلطا

حىت قتلوا مجيعاً ودخل املدينة فأسر أهلها وأسر من أوالد راي كنبيلة أحد عشر ولداً، فأتى م السلطان 
فأسلموا مجيعاً وجعلهم السلطان أمراء، وعظمهم ألصالتهم، ولفعل أبيهم فرأيت عنده منهم نصراً وخبتيار 

ذي يشرب السلطان منه وكنيته أبو مسلم وكانت واملهردار، وهو صاحب اخلامت الذي خيتم به على املاء ال
بيين وبينه صحبة ومودة، وملا قتل راي كنبيلة توجهت عساكر السلطان إىل بلد الكفار الذي جلأ إليه اء 

أنا ال أقدر على أن أفعل ما فعله راي كنبيلة فقبض على اء : الدين، وأحاطوا به فقال ذلك السلطان
سلطان، فقيدون وغلوه وأتوا به فلما أتى به إليه أمر بإدخاله إىل قرابته من الدين وأسلمه إىل عسكر ال

النساء فشتمنه وبصقن يف وجهه، وأمر بسلخه، وهو بقيد احلياة، فسلخ وطبخ حلمه مع األرز، وبعث 
ألوالده وأهله، وجعل باقيه على صحفة، وطرح للفيلة لتأكله فأبت أكله وأمر حبلده فحشي بالتنب وقرن 

د ادور بوره، وطيف ما على البالد فلما وصال إىل بالد السند وأمري أمرائها يومئذ كشلو خان جبل
وكان السلطان يعظمه وخياطبه بالعم وخيرج الستقباله إذا . صاحب السلطان تغلق ومعينه على أخذ امللك

  .راد الفتك بهوفد من بالده وأمر كشلو خان بدفن اجللدين فبلغ ذلك السلطان فشق عليه فعله وأ

    ذكر ثورة كشلوخان وقتله 

فامتنع . وملا اتصل بالسلطان ما كان من فعله يف دفن اجللدين، بعث عنه وعلم كشلوخان أنه يريد عقابه
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وخالف وأعطى األموال ومجع العساكر، وبعث إىل الترك واألفغان وأهل خراسان فأتاه منهم العدد اجلم، 
وخرج السلطان بنفسه لقتاله، فكان اللقاء على . أو أرىب عليه كثرةحىت كافأ عسكره عسكر السلطان، 

وأخذ السلطان باحلزم عند لقائه، فجعل حتت الشطر عوضاً منه . مسرية يومني من ملتان بصحراء أبوهر
فلما محي القتال، . الشيخ عماد الدين شقيق الشيخ ركن الدين امللتاين، وهو حدثين هذا، وكان شبيهاً به

لسلطان يف أربعة آالف من عسكره، وقصد عسكر كشلوخان الشطر معتقدين أن السلطان يف انفرد ا
أربعة آالف من عسكره، وقصد عسكر كشلوخان الشطر معتقدين أن السلطان حتته، فقتلوا عماد الدين، 

فاشتغلت عساكر كشلوخان بالنهب، وفرقوا عنه، ومل يبق معه إال . وشاع يف العسكر أن السلطان قتل
ودخل السلطان مدينة . وعلم بذلك جيشه ففروا. فقصده السلطان مبن معه فقتله وجز رأسه. لقليلا

وقد . وأمر برأس كشلوخان فعلق على بابه. ملتان، وقبض على قاضيها كرمي الدين، وأمر بسلخه فسلخ
بنه صدر وأعطى السلطان الشيخ ركن الدين أخي عماد الدين وال. رأيته معلقاً ملا وصلت إىل ملتان

الدين، مائة قرية إنعاماً عليهم ليأكلوا منها ويطعموا بزاويتهم املنسوبة جلدهم اء الدين زكريا، وأمكر 
السلطان وزيره خواجه جهان أن يذهب إىل مدينة كمال بور وهي مدينة كبرية على ساحل البحر، وكان 

وأحضر بني يديه القاضي اء : قال. هاأهلها قد خالفوا، فأخربين بعض افقهاء أنه حضر دخول الوزير إيا
مبخالفتنا : مب استوجبتما القتل ؟ فقاال: فقال هلما. اقتلنا بغري ذلك: فقاال. اخلطيب، فأمر بسلخ جلديهما

وقال للمتولني . كيف أخالف أنا أمره ؟ وقد أمرين أن أقتلكما ذه الطريقة: أمر السلطان، فقال هلما
فإم إذا سلخوا والعياذ باهللا يطرحون على . حتت وجهيهما، يتنفسان فيهالسلخهما احفروا هلما حفراً 

  .وملا فعل ذلك متهدت بالد السند وعاد السلطان إىل حضرته. وجوههم

وجبل قراجيل هذا جبل " وأول امسه قاف وجيم معقودة " ذكر الوقيعة جببل قراجيل على جيش السلطان 
. بني دهلي مسرية عشر، وسلطانه من أكرب السالطني الكفاروبينه و. كبري، يتصل مسرية ثالثة أشهر

وكان السلطان بعث ملك نكبية رأس الدويدارية إىل حرب هذا اجلبل، ومعه ألف فارس، ورجاله سواهم 
، "وضبطها بكسر اجليم وسكون الدال املهمل وفتح الياء آخر احلروف " كثري، فملك مدينة جديدة 

وتركوا بالدهم . ها، وسىب وخرب وأحرق، وفر الكفار إألى أعلى اجلبلوملك ما يلي. وهي أسفل اجلبل
وللجبل طريق واحد، وعن أسفل منه واد وفوقه اجلبل، فال جيوز فيه إال فارس . وأمواهلم وخزائن ملكهم

منفرد، وخلفه آخر، فصعدت عساكر املسلمني على ذلك الطريق، ومتلكوا مدينة ورنكل اليت بأعلى 
، واحتووا على ما فيها، وكتبوا إىل "ا بفتح الواو والراء وسكون النون وفتح الكاف وضبطه" اجلبل، 

السلطان بالفتح، فبعث إليهم قاضياً وخطيباً، وأمرهم باإلقامة، فلما كان وقت نزول املطر، غلب املرض 
اخلروج على العسكر وضعفوا وماتت اخليل واحنلت القسي، فكتب األمراء إىل السلطان، واستأذنوه يف 
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فأخذ . فأذن هلم يف ذلك. عن اجلبل، والرتول إىل أسفله، خبالل ما ينصرم فصل نزول املطر فيعودون
األمري نكبية األموال اليت استوىل عليها من اخلزائن واملعادن، وفرقها على الناس لريفعوها ويوصلوها إىل 

ي وأخذوا عليهم املضيق، وصاروا فعندما علم الكفار خبروجهم، قعدوا هلم بتلك املهاو. أسفل اجلبل
فهلك الكثري من . يقطعون األشجار العادية قطعاً، ويطرحوا من أعلى اجلبل، فال متر بأحد إال أهلكته

ومل يفلت من اجلند إال . الناس، وأسر الباقون منهم، وأخذ الكفار األموال واألمتعة واخليل والسالح
دين امللك دولة شاه وثالث هلما ال أذكره، وهذه الوقيعة أثرت يف ثالثة من األمراء، كبريهم نكبية وبدر ال

وصاحل السلطان بعدها أهل اجلبل على مال يؤدونه إليه، ألن . جيش اهلند أثراً كبرياً وأضعفته ضعفاً بيناً
  .هلم البالد أسفل اجلبل، وال قدرة هلم على عمارا إال بإذنه

    رب وما اتصل بذلك من قتل ابن أخت الوزير ذكر ثورة الشريف جالل الدين ببالد املع

وكان السلطان قد أمر على بالد املعرب، وبينها وبني دهلي مسرية ستة أشهر، الشريف جالل الدين أحسن 
وكان . وقتل نواب السلطان وعماله، وضرب الدنانري والدراهم بامسه. شاه، فخالف وادعى امللك لنفسه

لة طه ويس، أبو الفقراء واملساكني، جالل الدنيا والدين، ويف يكتب يف إحدى صفحيت الدينار سال
وخرج السلطان ملا مسع بثورته يريد قتاله، . الصفحة األخرى الواثق بتأييد الرمحن، أحسن شاه السلطان

ويف تلك . كشك زر، معناه قصر الذهب، وأقام به مثانية أيام لقضاء حوائج الناس: فرتل مبوضع يقال له
وكان . وأربعة من األمراء أو ثالثة، وهم مقيدون مغلولون. بابن أخت الوزير خواجه حهاناأليام أيت 

فوصل إىل مدينة ظهار، وهي على مسرية أربع وعشرين من . السلطان قد بعث وزيره املذكور يف مقدمته
ى قتل خاله، وكان ابن أخته شجاعاً بطالً، فاتفق مع األمراء الذين أتى م عل. دهلي، وأقام ا أياماً

واهلرب مبا عنده من اخلزائن واألموال إىل الشريف القائم ببالد املعرب، وعزموا على الفتك بالوزير عند 
خروجه إىل صالة اجلمعة، فوشى م أحد من أدخلوه يف أمرهم إىل الوزير، وكان يسمى امللك نصرة 

ام، فبعث الوزير عنهم، فوجدهم احلاجب، وأخرب الوزير أن آية ما يرومونه، لبسهم الدروع حتت ثي
فرأيت أحدهم وكان طواالً . فبعث م إىل السلطان، وكنت بني يدي السلطان حني وصوهلم. كذلك

أحلى ، وهو يرعد، ويتلو سورة يس، فأمر م، فطرحوا للفيلة املعلمة لقتل الناس، وأمر بابن أخت الوزير 
ك الفيلة اليت تقتل، تكسى أنياا حبدائد مسنونة شبه وتل. فرد إىل خاله ليقتله، فقتله، وسنذكر ذلك

ويركب الفيال على الفيل، فإذا رمى الرجل بني يديه لف عليه . سكك احلرث، هلا أطراف كالسكاكني
خرطومه، ورمى به إىل اهلواء، مث يتلقفه بنيابه ويطرحه بعد ذلك بني يديه، وجيعل يده على صدره، ويفعل 

فإن أمره بتقطيعه قطعه الفيل قطعاً بتلك احلدائد، وإن . لى حسب ما أمره السلطانبه ما يأمره الفيال، ع
وخرجت من دار السلطان بعد املغرب فرأيت . وكذلك فعل ؤالء. أمر بتركه، تركه مطروحاً فسلخ
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وملا جتهز السلطان هلذه احلركة أمرين . وقد ملئت جلودهم بالتنب والعياذ باهللا. الكالب تأكل حلومهم
فثار األمري هالجون ببالده، . باإلقامة باحلضرة، كما سنذكره، ومضى يف سفره إىل أن بلغ دولة آباد

  .وكان الوزير خواجه جهان قد بقي أيضاً باحلضرة حلشد احلشود ومجع العساكر. وخرج ذلك

ينة الهور، ذكر ثورة هالجون وملا بلغ السلطان إىل دولة آباد، وبعد عن بالده، ثار األمري هالجون مبد
واتصل ذلك بالوزير خواجه جهان، . وادعى امللك، وساعده األمري قلجند على ذلك، وصريه وزيراً له

وهو بدهلي، فحشد الناس ومجع العساكر ومجع اخلراسانيني، وكل من كان مقيماً من اخلدام بدهلي أخذ 
بأمريين كبريين أحدمها قريان أصحابه، وأخذ يف اجلملة أصحايب ألين كنت ا مقيماً وأعانه السلطان 

ملك صفدار، ومعناه مرتب العساكر، والثاين امللك متور الشريدار وهو الساقي، وخرج هالجون 
فازم هالجون وهرب، وغرق كثري من عساكره . بعساكره، فكان اللقاء على ضفة أحد األدوية الكبار

وكان الذي .  بغري ذلك من أنواع القتلودخل الوزير املدينة فسلخ بعض أهلها وقتل آخرين. يف النهر
" سك " توىل قتلهم حممد ابن النجيب نائب الوزير، وهو املعروف بأجدر ملك، ويسمى أيضاً صك 

وكان رمبا . ويسميه السلطان أسد األسواق. وكان ظاملاً قاسي القلب. السلطان والصك عندهم الكلب
 الوزير من نساء املخالفني حنو ثالمثائة إىل حصن وبعث. عض أرباب اجلنايات بأسنانه شرهاً وعدواناً

وكان أحد الفقهاء له فيهن زوجة فكان يدخل إليها حىت . ورأيت بعضهن هنالك. كاليور، فسجن به
  .ولدت منه يف السجن

  ذكر وقوع الوباء في عسكر السلطان

    

" عرب، نزل مدينة بدركوت وملا وصل السلطان إىل بالد التلنك، وهو قاصد إىل قتال الشريف ببالد امل

، وهي قاعدة "وضبط امسها بفتح الباء املوحدة وسكون الدال وفتح الراء وضم الكاف وواو وتاء معلوة 
، وبينها وبني بالد املعرب "وضبطها بكسر التاء املعلوة والالم وسكون النون وكاف معقودة " بالد التلنك 

كره، فهلك معظمهم، ومات العبيد واملماليك وكبار ووقع الوباء إذ ذاك يف عس. مسرية ثالثة أشهر
األمراء مثل ملك دولة شاه الذي كان السلطان خياطبه بالعم، ومثل أمري عبد اهللا اهلروي، وقد تقدمت 
حكايته يف السفر األول، وهو الذي أمر السلطان أن يرفع من اخلزانة ما استطاع من املال، فربط ثالث 

وملا رأى السلطان ما حل بالعسكر عاد إىل دولة آباد، وخالفت البالد، . اعشرة خريطة بأعضاده ورفعه
  .وانتقضت األطراف، وكان امللك خيرج عن يده، لوال ما سبق به القدر من استحكام سعادته



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  306  

  ذكر اإلرجاف بموته وفرار الملك هوشنج

ك، فنشأت عنه فنت وملا عاد السلطان إىل دولة آباد مرض يف طريقه، فأرجف الناس مبوته وشاع ذل
وكان امللك هوشنج ابن امللك كمال الدين كرك بدولة آباد، وكان بينه وبني السلطان عهد أن . عريضة

فلما أرجف مبوت السلطان هرب إىل سلطان كافر يسمى . ال يبايع غريه ابداً، ال يف حياته وال بعد موته
السلطان بفراره وخاف وقوع الفتنة، فجد بربرة، يسكن جببال مانعة بني دولة آباد وكون تانه، فعلم 

ال : وأرسل الكافر أن يسلمه إليه فأىب وقال. السري إىل دولة آباد، واقتفى أثر هوشنج، وحصره باخليل
وخاف هوشنج على نفسه، فراسل السلطان وعاهد . أسلم دخيلي ولو آل يب األمر ملا آل براي كنبيلة

بقى هنالك قطلوخان معلم السلطان، ليستوثق منه هوشنج، على أن يرحل السلطان إىل دولة آباد، وي
فرحل السلطان ونزل هوشنج إىل قطلوخان، وعاهده أن ال يقتله السلطان وال . ويرتل إليه على األمان

وكان . حيط مرتلته، وخرج مباله وعياله وأصحابه وقدم على السلطان، فسر بقدومه وأرضاه وخلع عليه
ومرتلته عند السلطان علية، وتعظيمه له . الناس إليه ويقولون يف الوفاء عليهقطلوخان صاحب عهد يستنيم 

فكان بسبب ذلك ال يدخل عليه حىت يكون هو الذي يدعوه لئال . شديد، ومىت دخل عليه قام له إجالالً
  .وهو حمب يف الصدقات، كثري اإليثار، مولع باإلحسان للفقراء واملساكني. يتعبه بالقيام له

    م به الشريف إبراهيم من الثورة ومآل حاله ذكر ما ه

وكان الشريف إبراهيم املعروف باخلريطة دار، وهو صاحب الكاغد واألقالم بدار السلطان، والياً على 
ملا حترك السلطان إىل بالد املعرب، وأبوه هو القائم ببالد املعرب الشريف أحسن شاه، . بالد حانسي وسرسيت

وكنت . ، طمع إبراهيم يف السلطنة، وكان شجاعاً كرمياً حسن الصورةفلما أرجف مبوت السلطان
متزوجاً بأخته حور نسب، وكانت صاحلة تتهجد بالليل هلا أوراد من ذكر اهللا عز وجل، وولدت مين 

فلما هم إبراهيم بالثورة، اجتاز به أمري . وكانت تقرأ، لكنها ال تكتب. بنتاً، وال أدري ما فعل اهللا فيهما
إن الطريق خموف وفيه القطع، فأقم : فقال له إبراهيم. راء السند، معه األموال حيملها إىل دهليمن أم

عندي حىت يصلح الطريق وأوصلك إىل املأمن، وكان قصده أن يتحقق موت السلطان فيستويل على تلك 
 وصل وملا. فلما حتقق حياته سرح ذلك األمري، وكان يسمى ضياء امللك بن مشس امللك. األموال

فوشى به بعض غلمانه، وأعلم . السلطان إىل احلضرة بعد غيبته سنتني ونصف، وصل الشريف إبراهيم إليه
فاتفق أن أتى يوماً إىل السلطان . فأراد السلطان أن يعجل بقتله، مث تأىن حملبته فيه. السلطان مبا كان هم به

إن ذكاته جيدة، وأنا : فرآه إبراهيم فقال. هليس جييد الذكاة، اطرحو: بغزال مذبوح ينظر إىل ذحبته، فقال
فأمر به فقيد وغلل، مث قرره على ما . فأخرب السلطان بقوله، فأنكر ذلك وجعله ذريعة إىل أخذه. آكله
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رمي به من أنه أراد أخذ األموال اليت مر ا ضياء امللك، وعلم إبراهيم أنه إمنا يريد قتله بسبب أبيه، وأنه 
. فرأى املوت خرياً له، فأقر بذلك، فأمر به، فوسط، وترك هنالك. اف أن يعذبال تنفعه معذرة، وخ

فإذا كان بعد الثالث أخذه طائفة من . وعادم أنه مىت قتل السلطان أحداً أقام مطروحاً مبوضع قتله ثالثاً
ئال الكبار موكلون بذلك، فحملوه إىل خندق خارج املدينة يطرحونه به، وهم يسكنون حول اخلندق، ل
يأيت أهل املقتول فيعرفونه، ورمبا أعطى بعضهم هلؤالء الكفار ماالً، فتجافوا له عن قتيله حىت يدفنه، 

  .وكذلك فعل الشريف إبراهيم رمحه اهللا تعاىل

  ذكر خالف نائب السلطان ببالد التلنك

نه ببالد التلنك، وملا عاد السلطان من التلنك وشاع خرب موته، وكان ترك تاج امللك نصرة خان نائباً ع
. وهو من قدماء خواصه، بلغه ذلك فعمل عزاء السلطان، ودعا لنفسه، وتابعه الناس حبضرة بدركوت

فبلغ خربه إىل السلطان، فبعث معلمه قطلوخان يف عساكر عظيمة، فحصره بعد قتال شديد هلك فيه أمم 
فخرج إليه نصرة .  يف نقبهامن الناس، واشتد احلصار على أهل بدركوت، وهي منيعة، وأخذ قطلوخان

  .خان على األمان يف نفسه، فأمنه وبعث به إىل السلطان، وأمن أهل املدينة والعسكر

  ذكر انتقال السلطان لنهر الكنك وقيام عين الملك

    

وملا استوىل القحط على البالد، انتقل السلطان بعساكره إىل ر الكنك الذي حتج إليه اهلنود، على مسرية 
من دهلي، وأمر الناس بالبناء، وكانوا قبل ذلك صنعوا خياماً من حشيش األرض، فكانت النار عشرة 

كثرياً ما تقع فيها وتؤذي الناس، حىت كانوا يصنعون كهوفاً حتت األرض، فإذا وقعت النار رموا أمتعتهم 
 اليت بغريب النهر حيث ووصلت أنا يف تلك األيام حمللة السلطان، وكانت البالد. ا وسدوا عليها بالتراب

ومنها مدينة عوض، . السلطان شديدة القحط، والبالد اليت بشرقيه خصبة، وأمريها عني امللك بن ماهر
وكان األمري عني امللك كل يوم حيضر مخسني ألف من، منها . ومدينة ظفر آباد، ومدينة اللكنو، وغريها

فيلة ومعظم اخليل والبغال إىل اجلهة الشرقية فأمر السلطان أن حتمل ال. قمح وأرز ومحص لعلف الدواب
وكان لعني امللك أربعة إخوة، وهم شهر اهللا ونصر . املخصبة لترعى هنالك، وأوصى عني امللك حبفظها

اهللا وفضل اهللا، وال أذكر اسم اآلخر، فاتفقوا مع أخيهم عني امللك أن يأخذوا فيلة السلطان ودوابه، 
ومن . وهرب إليهم عني امللك بالليل، وكاد األمر يتم هلم. على السلطانويبايعوا عني امللك، ويقوموا 

عادة ملك اهلند أنه جيعل مع كل أمري كبري أو صغري مملوكاً له يكون عيناً عليه، ويعرفه جبميع حاله، 
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وجيعل أيضاً جواري يف الدور يكن عيوناً له على أمرائه، ونسوة يسميهن الكناسات، يدخلن الدور بال 
. ئذان، وخيربهن اجلواري مبا عندهن، فتخرب الكناسات بذلك املخربين، فيخرب بذلك السلطاناست

ويذكرون أن بعض األمراء كان يف فراشه مع زوجته، فأراد مماستها، فحلفته برأس السلطان أن ال يفعل، 
  .فلم يسمع منها، فبعث إليه السلطان صباحاً، وأخربه بذلك، وكان سبب هالكه

    

سلطان مملوك يعرف بابن ملك شاه، هو عني على عني امللك املذكور، فأخرب السلطان بفراره وكان لل
وجوازه النهر، فسقط يف يده، وظن أا القاضية عليه، ألن اخليل والفيلة والزرع كل ذلك عند عني 

 وشاور .امللك، وعساكر السلطان مفترقة، فأراد أن يقصد حضرته وجيمع العساكر، وحينئذ يأيت لقتاله
وكان أمراء خراسان والغرباء أشد الناس خوفاً من هذا القائم، ألنه هندي، وأهل . أرباب الدولة يف ذلك

يا خوند عامل، إن فعلت ذلك : اهلند مبغضون يف الغرباء، إلظهار السلطان هلم، فكرهوا ما ظهر له، وقالوا
ر ودعاة الفنت، واألوىل معاجلته قبل بلغه اخلرب، فاشتد أمره ورتب العساكر، وانثال عليه طالب الش

ففعل السلطان . وكان أول من تكلم ذا ناصر الدين مطهر األوهري، ووافقه مجيعهم. استحكام قوته
وأدار يف ذلك حيلة . وكتب تلك اللية إىل من قرب منه من األمراء والعساكر، فأتوا من حينهم. بإشارم

ئة فارس، بعث اآلالف من عنده للقائهم ليالً، ودخلوا معهم إىل حسنة، فكان إذا قدم على حملته مثالً ما
وحترك السلطان مع ساحل النهر، ليجعل مدينة قنوج وراء ظهره، ويتحصن .احمللة، كأن مجيعهم مدد له

فرحل أول مرحلة، وقد عبأ جيشه . وبينها وبني املوضع الذي كان فيه ثالثة أيام. ا ملنعتها وحصانتها
م صفاً واحداً، عند نزوهلم كل واحد منهم بني يديه سالحه وفرسه إىل جانبه، ومعه للحرب، وجعله

ومل يدخل السلطان يف . واحمللة الكربى على بعد منهم. خباء صغري يأكل به ويتوضأ، ويعود إىل جملسه
امسه وكنت يف يوم منها خببائي، فصاح يب فىت من فتياين . تلك األيام الثالثة خباء، وال استظل بظلم

إن السلطان أمر الساعة أن يقتل كل من : فقال. سنبل، واستعجلين، وكان معي اجلواري، فخرجت إليه
فأمر أن ال تبقى الساعة باحمللة أمرأة، وأن حيملن إىل حصن . معه امرأته أو جاريته، فشفع عنده األمراء

وبتنا تلك الليلة على . مع السلطانفلم تبق امرأة باحمللة، وال . هنالك على ثالثة أميال، يقال له كنبيل
تعبئة، فلما كان يف اليوم الثاين رتب السلطان عسكره أفواجاً، وجعل مع كل فوج الفيلة املدرعة، عليها 

وملا كان اليوم . وباتوا تلك الليلة على أهبة. األبراج، فوقها املقاتلة، وتدرع العسكر، ويأوا للحرب
ك الثائر جاز النهر، فخاف السلطان من ذلك، وتوقع أنه مل يفعله إال بعد الثالث، بلغ اخلرب بأن عني املل

. مراسلة األمراء الباقني مع السلطان، فأمر يف احلني بقسم اخليل العتاق على خواصه، وبعث يل حظاً منها

فلما . وكان يل صاحب يسمى أمري أمريان الكرماين من الشجعان، فأعطيته فرساً منها أشهب اللون
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وجد السلطان ذلك اليوم .  مجح به، فلم يستطع إمساكه، ورماه عن ظهره فمات رمحه اهللا تعاىلحركه
وبات ليلته تلك، يرتب . يف مسريه، فوصل بعد العصر إىل مدينة قنوج، وكان خياف أن يسبقه القائم إليها

غدا ابن مهنا، والسيد الناس بنفسه، ووقف علينا، وحنن يف املقدمة مع ابن عمه ملك فريوز، ومعنا األمري 
وكان . أنتم أعزة علي، ينبغي أن تفارقوين: ناصر الدين مطهر، وأمراء خراسان فأضافنا إىل خواصه وقال

يف عاقبة ذلك اخلري، فإن القائم ضرب يف آخر الليل على املقدمة، وفيها الوزير خواجه جهان، فقامت 
  . أحد من مكانه، وال يقاتل الناس إال بالسيوفضجة يف الناس كبرية، فحينئذ أمر السلطان أن ال يربح

    

ومحي القتال، وأمر السلطان أن يكون شعار جيشه دهلي . فاستل العسكر سيوفهم، وضوا إىل أصحام
فإن أجابه بغزنة، علم أنه من أصحابه، وإال قاتله، وكان . دهلي: فإذا لقي أحدهم فرساَ قال له. وغزنة

على موضع السلطان، فأخطأ به الدليل، فقصد موضع الوزير، فضرب عنق القائم إمنا قصد أن يضرب 
وكان . وكان يف عسكر الوزير األعاجم والترك واخلراسانيون، وهم أعداء اهلنود، فصدقوا القتال. الدليل

بفتح " وكان امللك إبراهيم املعروف بالبنجي . جيش القائم حنو اخلمسني ألفاً، فازموا عند طلوع الفجر
التتري قد أقطعه السلطان بالد سنديلة، وهي قرية من بالد عني " باء املوحدة وسكون النون وجيم ال

وكان داود بن قطب امللك وابن ملك التجار على فيلة . امللك، فاتفق معه على اخلالف، وجعله نائبه
ة الوزير جيهر بسب وكان داود هذا ملا ضربوا على حمل. السلطان وخيله فوافقاه أيضاً، وجعل داود حاجبه

فلما وقعت اهلزمية قال عني امللك . السلطان ويشتمه أقبح شتم، والسلطان يسمع ذلك ويعرف كالمه
ماذا ترى يا ملك إبراهيم ؟ قد فر أكثر العسكر وذوو النجدة منهم، فهل لك أن : لنائبه إبراهيم التتري

. ني امللك أن يفر، فإين سأقبض على دبوقتهإذا أراد ع: ننجو بأنفسنا ؟ فقال إبراهيم ألصحابه بلسام

فإذا فعلت ذلك، فاضربوا أنتم فرسه ليسقط إىل األرض، فنقبض عليه، ونأيت به إىل السلطان، ليكون ذلك 
إىل أين يا : فلما أراد عني امللك الفرار، قال له إبراهيم. كفارة لذنيب يف اخلالف معه، وسبباً خلالصي

سمى بذلك، وأمسك بدبوقته، وضرب أصحابه فرسه، فسقط على األرض، سلطان عالء الدين ؟ وكان ي
ال أتركه حىت أوصله : ورمى إبراهيم بنفسه عليه فقبضه، وجاء أصحاب الوزير ليأخذوه فمنعهم وقال

وكنت أنظر عند الصبح إىل الفيلة واألعالم . للوزير، أو أموت دون ذلك، فتركوه، فأوصله إىل الوزير
قد قبض على عني امللك، وأتى به الوزير، فلم : مث جاءين بعض العراقيني فقال. لطانيؤتى ا إىل الس

أبشر، فقد قبض على عني : فلم مير إال يسري، وجاءين امللك متور الشربدار فأخذ بيدي وقال. أصدقه
ك، فتحرك السلطان عند ذلك وحنن معه إىل حملة عني امللك على على ر الكن. امللك، وهو عند الوزير

وأخذوا داود بن قطب امللك . فنهبت العساكر ما فيها، واقتحم كثري من عسكر عني امللك النهر فغرقوا
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ونزل السلطان على ااز، وجاء . وابن ملك التجار وخلق كثري معهم، وبت األموال واخليل واألمتعة
ربوطة حببل وباقية يف عنقه، الوزير بعني امللك، وقد أركب على ثور، وهوو عريان مستور العورة خبرقة م

  .فوقف على باب السراجة، ودخل الوزير إىل السلطان، فأعطاه الشربة عناية به

وبعث إليه . وجاء أبناء امللوك إىل عني امللك فجعلوا يسبونه ويبصقون يف وجهه ويصفعون أصحابه
 به السلطان أن يكسى ثوباً من فأمر. ما هذا الذي فعلت ؟ فلم جيد جواباً: السلطان امللك الكبري، فقال له

وجاز إخوته النهر . ثياب الزمالة، وقيد بأربعة كبول، وغلت يداه إىل عنقه، وسلم للوزير ليحفظه
هاربني، ووصلوا مدينة عوض، فأخذوا أهلهم وأوالدهم وما قدروا عليه من املال، وقالوا لزوجة أخيهم 

 أكون كنساء الكفار الاليت حيرقن أنفسهن مع أفال: فقالت. اخلصي بنفسك، وبنوك معنا: عني امللك
وبلغ ذلك السلطان، فكان سبب . أوزواجهن ؟ فأنا أيضاً أموت ملوت زوجي، وأعيش لعيشه، فتركوها

. خريها، وأدركته هلا رقة، وأدرك الفىت سهيل نصر اهللا من أولئك اإلخوة فقتله، وأتىالسلطان برأسه

فكان . سلمن إىل الوزير، وجعلن يف خباء بقرب خباء عني امللكوأتى بأم عني امللك وأخته وامرأته ف
وملا كان بعد العصر من يوم اهلزمية، أمر السلطان بسراح . يدخل إليهن، وجيلس معهن، ويعود إىل حمبسه

لفيف من الناس الذي مع عني امللك من الزمالة والسوقة والعبيد ومن ال يعبأ به، وأيت مبلك إبراهيم 
فقال . يا خوند عامل، أقتل هذا، فإنه من املخالفني: ذكرناه، فقال ملك العسكر امللك نواالبنجي الذي 

  .إنه قد فدى نفسه بالقائم، فعفا عنه السلطان وسرحه إىل بالده: الوزير

وملا كان بعد املغرب جلس السلطان بربج اخلشب، وأتى باثنني وستني رجالً من كبار أصحاب القائم، 
رحوا بني أيديها، فجعلت تقطعهم باحلدائد املوضوعة على أنياا، وترمي ببعضهم إىل وأتى بالفيلة، فط

واألبواق واألنفار والطبول تضرب عند ذلك، وعني امللك واقف يعاين مقتلهم، ويطرح . اهلواء، وتتلقفه
  .منهم عليه، مث أعيد إىل حمبسه

    

وأجاز أمتعته وخزائنه على الفيلة، وفرق .  القواربوأقام السلطان على جواز النهر أياماً لكثرة الناس وقلة
وقصد السلطان وحنن معه . الفيلة على خواصه، ليجيزوا أمتعتهم، وبعث إيل بفيل منها أجزت عليه رحلي

وضبط امسها بفتح الباء احملدة وهاء مسكن وراء وألف وياء آخر احلروف مكسورة " إىل مدينة رايج 
 ر السرو، وهو واد كبري شديد االحندار، وأجازه السلطان برسم زيارة قرب ، وهي مدينة يف عدوة"وجيم 

وتكاثر . الشيخ الصاحل البطل ساالر عود، الذي فتح أكثر تلك البالد، وله أخبار عجيبة وغزوات شهرية
الناس للجواز وتزامحوا، حىت غرق مركب كبري كان فيه حنو ثالمثائة نفس، مل ينج منهم إال أعرايب من 

وكان العريب الذي سلم من الغرق . أصحاب األمري غدا، وكنا ركبنا حنن مركباً صغرياً، فسلمنا اهللا تعاىل
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  .يسمى بسامل، وذلك اتفاق عجيب

فلما خرج، . وكان أراد أن يصعد معنا يف مركبنا، فوجدنا قد ركبنا النهر، فركب يف املركب الذي غرق
مث ملا رأونا بعد . حابنا ويف سائر الناس، وتومهوا أنا غرقنافقامت ضجة يف أص. ظن الناس أنه كان معنا

ويف . وزرنا قرب الصاحل املذكور، وهو يف قبة مل جند سبيالً إىل دخوهلا لكثرة الزحام. استبشروا بسالمتنا
وهو دون الفيل، . تلك الوجهة دخلنا غيضة قصب، فخرج علينا منها الكركدن، فقتل وأتى الناس برأسه

  . من رأس الفيل بأضعاف، وقد ذكرناهورأسه أكرب

  ذكر عودة السلطان لحضرته ومخالفة علي شاه كر

وملا ظفر السلطان بعني امللك كما ذكرنا، عاد إىل حضرته بعد مغيب عامني ونصف، وعفا عن عني 
امللك، وعفا أيضاً عن نصرة خان القائم ببالد التلنك، وجعلهما معا على عمل واحد، وهو النظر على 

لغ اخلرب بعد وب. وكسامها وأركبهما، وعني هلما نفقة من الدقيق واللحم يف كل يوم. بساتني السلطان
وكان . ذلك أن أحد أصحاب قطلوخان، وهو علي شاه كر، ومعىن كر األطرش، خالف على السلطان

وخرجت العساكر إليه، . شجاعاً حسن الصورة والسرية، فغلب على بدر كوت، وجعلها مدينة ملكه
قبت أبراجها، وأمر السلطان معلمه أن خيرج إىل قتاله، فخرج يف عساكر عظيمة، وحصره ببدر كوت، ون

واشتدت به احلال، فطلب األمان فأمنه قطلوخان، وبعث به إىل السلطان مقيداً، فعفا عنه ونفاه إىل مدينة 
مث اشتاق إىل وطنه، فأراد العودة إليه، ملا قضاه اهللا من حينه، . غزنة من طرف خراسان، فأقام ا مدة

  .منا جئت لتثري الفساد ثانية، وأمر به فضربت عنقهإ: فقال له. فقبض عليه ببالد السند، وأيت به السلطان

  ذكر فرار أمير بخت وأخذه

    

وكان السلطان قد وجد على أمري خبت امللقب بشرف امللك، أحد الذين وفدوا معنا على السلطان، فحط 
هللا فاتفق أن مات أمري عبد ا. مرتبه من أربعني ألفاً إىل ألف واحد، وبعثه يف خدمة الوزير إىل دهلي

فلما . اهلروي يف الوباء يف التلنك، وكان ماله عند أصحابه بدهلي، فاتفقوا مع أمري خبت على اهلروب
خرج الوزير من دهلي إىل لقاء السلطان، هربوا مع أمري خبت وأصحابه، ووصلوا إىل أرض السند يف 

 يقطعوا ر السند عوماً، سبعة أيام، وهو مسرية أربعني يوماً وكان معهم اخليل جمنوبة، وعزموا على أن
ويركب أمري خبت وولده ومن ال حيسن العوم يف معدية قصب يصنعوا، وكانوا قد أعدوا حباالً من 

فلما وصلوا إىل النهر خافوا من عبوره بالعوم، فبعثوا رجلني منهم إىل جالل الدين . احلرير برسم ذلك
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ا أن يعربوا النهر، وقد بعثوا إليك ذا السرج، لتبيح إن ها هنا جتاراً أرادو: صاحب مدينة أوجه، فقاال له
ففر أحدمها، وحلق . هلم اجلواز، فأنكر أمري أن يعطى التجار مثل ذلك السرج، وأمر بالقبض على الرجلني

بشرف امللك وأصحابه، وهم نيام ملا حلقهم من اإلعياء ومواصلة السهر، فأخربهم اخلرب، فركبوا 
فوجدوهم قد ركبوا، . ل الدين نائبه، فركب يف العسكر، وقصدوا حنوهممذعورين وفروا، وأمر جال

فرموا العسكر بالنشاب، ورمى طاهر بن شرف امللك نائب األمري جالل الدين . فاقتفوا أثرهم فأدركوهم
بسهم، فأثبته يف ذراعه، وغلب عليهم، فأتى م إىل جالل الدين، فقيدهم وغل أيديهم، وكتب إىل 

. وسجنوا ا، فمات طاهر يف السجن. فأمر الوزير أن يبعثهم إىل احلضرة، فبعثهم إليها. مالوزير يف شأ

وبعثه . فأمر السلطان أن يضرب شرف امللك مائة مقرعة يف كل يوم، فبقي على ذلك مدة، مث عفا عنه
 ومل يكن له مع األمري نظام الدين أمري جنلة إىل بالد جنديري، فانتهت حاله إىل أن كان يركب البقر،

فجعله السلطان شاشنكري . وأقام على ذلك مدة، مث وفد ذلك االمري على السلطان وهو معه. فرسه يركبه
مث إنه بعد ذلك نوه به . وميشي مع الطعام. ، وهو الذي يقطع اللحم بني يدي السلطان"جاشنكري " 

وقد قدمنا . الذهب، وأعطاه ذلكفزاره السلطان وأمر بوزنه ب. وانتهت حاله إىل أن مرض. ورفع مقداره
وبعد ذلك زوجه بأخته وأعطاه بالد جنديري اليت كان ا البقر يف خدمة . هذه احلكاية يف السفر األول

  .فسبحان مقلب األرض وحمول األحوال. األمري نظام الدين

  ذكر خالف شاه أفغان بأرض السند

 السند، وقتل األمري ا، وكان يسمى به زاد، وكان شاه أفغان خالف على السلطان بأرض ملتان من بالد
فهرب وحلق بقومه األفغان، وهم . وجتهز السلطان لقتاله، فعلم أنه ال يقاومه. وادعى السلطنة لنفسه

ساكنون جببال منيعة ال يقدر عليها، فاغتاظ السلطان مما فعله، وكتب إىل عماله أن يقبضوا على من 
  .ذلك سبباً خلالف القاضي جاللوجدوه من األفغان ببالده، فكان 

  ذكر خالف القاضي جالل

    

وكان القاضي جالل ومجاعة من األفغانيني قاطنني مبقربة من مدينة كنباية ومدينة بلوذرة، فلما كتب 
السلطان إىل عماله بالقبض على األفغانيني كتب إىل ملك مقبل نائب الوزير ببالد اجلزرات ور واله، أن 

وكانت بالد بلوذرة إقطاعاً مللك احلكماء، وكان ملك . ض على القاضي جالبل ومن معهحيتال يف القب
وملك . احلكماء متزوجاً بربيبة السلطان زوجة أبيه تغلق، وهلا بنت من تغلق هي اليت تزوجها األمري غدا
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بل ملك فلما وصلوا إىل بالد اجلزرات أمر مق. احلكماء إذ ذاك يف صحبة مقبل، ألن بالده حتت نظره
فلما وصل ملك احلكماء إىل بالده حذرهم يف خفية، ألم . احلكماء أن يأيت بالقاضي جالل وأصحابه

إن مقبالً طلبكم ليقبض عليكم فال تدخلوا عليه إال بالسالح، فركبوا يف حنو : كانوا من أهل بالده، وقال
كن القبض عليهم وهم جمتمعون، وخاف فظهر له أنه ال مي. ال ندخل إال مجلة: ثالمثائة مدرع وأتوه وقالوا

فخلفوا عليه، ودخلوا مدينة كنباية، وبوا خزانة السلطان ا، . فأمرهم الرجوع، وأظهر تأمينهم. منهم
وأموال الناس، وبوا مال ابن الكومي التاجر، وهو الذي عمر املدرسة احلسنة بإسكندرية، وسنذكره إثر 

وجاء امللك عزيز اخلمار وامللك جهان بنبل لقتاهلم يف . وه هزمية شنيعةوجاء ملك مقبل لقتاهلم فهزم. هذا
وادعى القاضي . سبعة آالف من الفرسان، فهزموه أيضاً، وتسامع م أهل الفساد واجلرائم فانثالوا عليهم

وكان بدولة أباد مجاعة من . وبعث السلطان إليه العساكر فهزمها. جالل السلطنة، وبايعه أصحابه
  .ان فخالفوا أيضاًاألفغ

  ذكر خالف ابن الملك مل

وكان ابن امللك مل ساكناً بدولة آباد يف بعض من األفغان، فكتب السلطان إىل نائبه ا، وهو نظام الدين 
أخو معلمه قطلوخان أن يقبض عليهم، وبعث إليه بأمجال كثرية من القيود والسالسل، وبعث خبلع 

واحدة للشتاء :  لكل أمري على مدينة، ولوجوه جنده خلعتني يف السنةوعادة ملك اهلند أن يبعث. الشتاء
فإذا وصولوا إىل اآليت ا نزلوا عن . وإذا جاءت اخللع، خيرج األمري واجلند للقائها. والثانية للصيف

وكتب السلطان لنظام الدين . دوام، وأخذ كل واحد خلعته، ومحلها على كتفه وخدم جلهة السلطان
وأتى أحد الفرسان الذين . ألفغان ونزلوا عن دوام ألخذ اخللع فاقبض عليهم عند ذلكإذا خرج ا

فكان نظام الدين ممن احتال، فانعكست عليه، فركب . أوصلوا اخللع إىل األفغان، فأخربهم مبا يراد م
قبضوا عليه وركب األفغان معه حىت إذا لقوا اخللع، ونزل نظام الدين عن فرسه، محلوا عليه وأصحابه، ف

وقتلوا كثرياً من أصحابه، ودخلوا املدينة فاستولوا على اخلزائن، وقدموا على أنفسهم ناصر الدين ابن 
  .ملك مل، وانثال عليهم املفسدون، فقويت شوكتهم

  ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية

    

م أن يبدأ بكنباية، مث يعود إىل وملا علم السلطان ما فعله األفغان بكنباية ودولة آباد، خرج بنفسه، وعز
وبعث أعظم ملك البايزيدي صهره يف أربعة آالف مقدمة، فاستقبله جند القاضي جالل، . دولة آباد



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  314  

وكان يف جند القاضي جالل شيخ يسمى جلول، وهو أحد . فهزموه وحصروه ببلوذرة، وقاتلوه ا
واتفق يوماً أنه . ال يتجاسر أحد على مبارزتهفال يزال يفتك يف اجلند ويقتل، ويطلب املبارزة ف. الشجعان

ووجدوا عليه درعني، فبعثوا برأسه إىل السلطان، وصلبوا . دفع فرسه، فكبا به يف حفرة فسقط عنه وقتل
مث وصل السلطان جبنده فلم يكن للقاضي جالل من . جسده بسور بلوذرة، وبعثوا يديه ورجليه إىل البالد

 أمواهلم وأوالدهم، فنهب ذلك كله، ودخلت املدينة، وأقام ا السلطان ثبات، ففر يف أصحابه، وتركوا
أياماً مث رحل عنها، وترك ا صهره شرف امللك أمري خبت الذي قدمنا ذكره، وقضية فراره وأخذه 

وأمره بالبحث عمن كان يف طاعة جالل الدين، . بالسند وسجنه، وما جرى له من الذل، مث من العز
وملا هرب . فأدى ذلك إىل قتل الشيخ علي احليدري حسبما قدمناه. ء ليحكم بأقواهلموترك معه الفقها

فأتى السلطان بنفسه إليهم، . القاضي جالل حلق بناصر الدين ملك مل بدولة آباد، ودخل يف مجلته
ن يقاتلوا واجتمعوا يف حنو أربعني ألفاً من األفغان والترك واهلنود والعبيد، وحتالفوا على أن ال يفروا، وأ

فلما استحر القتال رفع الشطر، وملا . وأتى السلطان لقتاهلم ومل يرفع الشطر الذي هو عالمته. السلطان
وجلأ ابن ملك مل والقاضي جالل يف حنو أربعمائة من خواصهما إىل . عاينوه دهشوا وازموا أقبح هزمية

تقر السلطان مبدينة دولة آباد والدويقري هي قلعة الدويقري، وسنذكرها وهي من أمنع القالع يف الدنيا، واس
فأىب السلطان أن يؤمنهم، وبعث . وبعث هلم أن يرتلوا على حكمه فأبوا أن يرتلوا إالعلى األمان. قلعتها

  .وهذا آخر عهدي م. هلم األطعمة اوناً م، وأقام هنالك

  ذكر قتال مقبل وابن الكولمي

وكان تاج الدين الكوملي من كبار التجار، فرتل على . فهوكان ذلك قبل خروج القاضي جالل وخال
فأعجب السلطان . السلطان من أرض الترك دايا جليلة، منها املماليك واجلمال واملتاع والسالح والثياب

وكانت . وواله مدينة كنباية. فعله وأعطاه اثين عشر لكاً، ويذكر أنه مل تكن قيمة هديته إال لكاً واحداً
. ك املقبل نائب الوزير، ووصل إليها، وبعث السفن إىل بالد املليبار وجزيرة سيالن وغريهالنظر املل

وجاءته التحف واهلدايا يف السفن، وعظمت حاله، وملا مل يبعث أموال تلك اجلهات إىل احلضرة، بعث 
.  على العادةامللك مقبل إىل ابن الكوملي أن يبعث ما عنده من اهلدايا واألموال مع هدايا تلك اجلهات

أنا أمحلها بنفسي، أو أبعثها مع خدامي، وال حكم لنائب الوزير علي : امتنع ابن الكوملي عن ذلك وقال
فكتب مقبل إىل الوزير بذلك، فوقع له الوزير . وال للوزير، واغتر مبا أواله السلطان من الكرامة والعطية

  .ع إليناإن كنت عاجزاً عن بالدنا فاتركها وراج: على ظهر كتابه

. فازم الكوملي، وقتل مجلة من الفريقني. وملا وصله اجلواب جتهز يف جنده ومماليكه، والتقيا بظاهر كنباية
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  .، إلياس أحد كرباء التجار"الناخذا " واستخفى ابن الكوملي يف دار الناخوذة 

 ماله املختص به ودخل مقبلٌ املدينة فضرب رقاب جند ابن الكوملي، وبعث له األمان نظري أن يأخذ
ويترك مال السلطان وهديته وجمىب البلد، وبعث مقبل بذلك كله مع خدامه إىل السلطان، وكتب شاكياً 

وبأثر . وبعث السلطان ملك احلكماء ليتنصف بينهما. من ابن الكوملي، وكتب ابن الكوملي شاكياً منه
 ابن الكوملي يف بعض مماليكه فنهب مال ابن الكوملي، وهرب. ذلك كان خروج القاضي جالل الدين

  .وحلق بالسلطان

  ذكر الغالء الواقع بأرض الهند

    

ويف مدة غياب السلطان عن حضرته، إذ خرج يقصد بالد املعرب، وقع الغالء، واشتد األمر، وانتهى املن 
ير، وضاقت األحوال، وعظم اخلطب، ولقد خرجت مرة إىل لقاء الوز. إىل ستني درمهاً، مث زاد على ذلك

وكانت اجللود تطبخ وتباع يف . فرأيت ثالث نسوة يقطعن قطعاً من جلد فرس مات منذ أشهر ويأكلنه
وحدثين بعض طلبة خراسان أم دخلوا . وكان الناس إذا ذحبت البقر، أخذوا دماءها فأكلوها. األسواق

يتو به، فوجدوا يف بلدة تسمى أكروهة، بني حانسي وسرسيت فوجدوها خالية، فقصدوا بعض املنازل ليب
وملا . بعض بيوته رجالً قد أضرم ناراً، وبيده رجل آدمي، وهو يشويها يف النار ويأكل منها، والعياذ باهللا

فكانت القضاة والكتاب واألمراء . اشتد احلال، أمر السلطان أن يعطى جلميع أهل دهلي نفطة ستة أشهر
لكل أحد نفقة ستة أشهر، حبساب رطل ونصف من يطوفون باألزقة واحلارات، ويكتبون الناس، ويعطون 

وكنت يف تلك املدة أطعم الناس من الطعام الذي أصنعه مبقربة . أرطال املغرب يف اليوم لكل واحد
وإذ قد . و اهللا تعاىل ينفع بالقصد فيه. السلطان قطب الدين، حسبما يذكر، فكان الناس ينتعشون بذلك

 أيامه من احلوادث ما فيه الكفاية، فلنعد إىل ما خيصنا من ذلك، ذكرنا من أخبار السلطان، وما كان يف
ونذكر كيفية وصولنا أوالً إىل حضرته، وتنقل احلال إىل خروجنا عن اخلدمة، مث خروجنا عن السلطان يف 

  .الرسالة إىل الصني، وعودنا منها إىل بالدنا، إن شاء اهللا تعاىل

  ا وهو غائبذكر وصولنا إلى دار السلطان وعند قدومن

وملا دخلنا حضرة دهلي قصدنا باب السلطان، ودخلنا الباب األول مث الثاين والثالث، ووجدنا عليه 
فلما وصلنا إليهم تقدم بنا نقيبهم إىل مشور عظيم متسع، فوجدنا به الوزير . النقباء، وقد تقدم ذكرهم

ه قوام الدين، مث أخومها عماد الدين، فتقدم ضياء الدين خداوند زاده، مث تال أخو. خواجه جهان ينتظرنا
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مث تلوم، مث تالين أخوهم برهان الدين، مث األمري مبارك السمرقندي، مث أرون بغا التركي، مث ملك زاده 
  .ابن أخت خدواند زاده، مث بدر الدين الفصال

ىن ذلك ألف ومع" استون " وملا دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا املشور الكبري املسمى هزار اسطون 
فخدم الوزير عند ذلك حىت قرب رأسه من األرض، وخدمنا . سارية، وبه جيلس السلطان اجللوس العام

فلما . حنن بالركوع، وأوصلنا أصابعنا إىل األرض، وخدمتنا لناحية سرير السلطان، وخدم مجيع من معنا
  .بسم اهللا، وخرجنا: فرغنا من اخلدمة، صاح النقباء بأصوات عالية

  ر وصولنا لدار أم السلطانذك

  وذكر فضائلها 

وأم السلطان تدعى املخدومة جهان، وهي من أفضل النساء، كثرية الصدقات، عمرت زوايا كثرية، 
وهي مكفوفة البصر، وسبب ذلك انه ملا ملك ابنها، جاء إليها مجيع . وجعلت فيها الطعام للوارد والصادر

ن زي، وهي على سرير الذهب املرصع باجلوهر، فخدمن بني اخلواتني وبنات امللوك واألمراء يف أحس
ومن . وولدها أشد الناس براً ا. يديها مجيعاً، فذهب بصرها للحني، وعوجلت بأنواع العالج فلم ينفع

بره أا سافرت معه مرة فقدم السلطان قبلها مبدة، فلما قدمت خرج الستقباهلا، وترجل عن فرسه وقبل 
  .فة مبرأى من الناس أمجعنيرجلها، وهي يف احمل

ولنعد ملا قصدناه فنقول، وملا انصرفنا عن دار السلطان خرج الوزير وحنن معه إىل باب الصرف، وهم 
فلما وصلنا باا نزلنا عن الدواب، وكل واحد منا . يسمونه باب احلرم، وهنالك سكىن املخدومة جهان

  .قد أتى دية على قدر حاله

املماليك كمال الدين بن الربهان، فخدم الوزير والقاضي عند باا، وخدمنا ودخل معنا قاضي قضاة 
مث أمرنا . مث رجعوا إىل الوزير، مث عادوا إىل القصر، وحنن وقوف. كخدمتهم، وكتب كاتب باا هدايانا

ياء بضم السني وال" باجللوس يف سقيف هنالك، مث أتوا بالطعام، وأوتوا بقالل من الذهب يسموا السني 
بضم السني " ، وهي مثل القدور، وهلا مرافع من الذهب جتلس عليها، يسموا السبك "أخر احلروف 

وأتوا بأقداح وطسوت وأباريق كلها ذهب، وجعلوا الطعام مساطني، وعلى كل " وضم الباء املوحدة 
  .ويكون يف رأس الصف كبري القوم الواردين. مساط صفان

    

: وقال احلجاب. مث أتوا بالشربة فشربنا. احلجاب والنقباء، وخدمنا خلدمتهموملا تقدمنا للطعام، خدم 

مث دعينا إىل موضع . بسم اهللا، فخدمنا مجيعاً: وقال احلجاب. بسم اهللا، مث أكلنا، وأتوا بالفقاع والتنبول
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. رير وكتانهنالك، فخلع علينا حلل احلرير املذهبة، وأتوا بنا إىل باب القصر، حتت ثياب غري خميطة من ح

مث أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة، وبطيفور مثله فيه اجلالب، . فأعطي كل واحد منا نصيبه منها
ومن عادم أن الذي خيرج له ذلك، يأخذ الطيفور بيده، وجيعله على كاهله، . وطيفور ثالث فيه التنبول

قصد أن يعلمين كيف أفعل إيناساً منه وتواضعاً فأخذ الوزير الطيفور بيده . وخيدمه بيده الثانية إىل األرض
ففعلت كما فعل، وانصرفنا إىل الدار املعدة لرتولنا مبدينة دهلي، ومبقربة من . ومربة، جزاه اهللا اخلري

  .دروازة بامل منها، وبعث لنا الضيافة

  ذكر الضيافة

ش وبسط وحصر وأوان وسرير وملا وصلت إىل الدار اليت أعدت لرتويل وجدت فيها ما حيتاج إليه من فر
الرقاد، وأسرم باهلند خفيفة احلمل، حيمل السرير منها الرجل الواحد وال بد لكل أحد أن يستصحب 
السرير يف السفر، حيمله غالمه على رأسه، وهو أربع قوائم خمروطة، يعرض عليها أربعة أعواد، وتنسج 

يه مل حيتج إىل ما يرطبه به، ألنه يعطي الرطوبة من عليها ضفائر من احلرير والقطن، فإذا نام االنسان عل
وجاءوا مع السرير مبضربني وخمدتني وحلاف، كل ذلك من احلرير وعادم أن جيعلوا للمضربات . ذاته

وجوهاً تغشيها وأتوا تلك الليلة برجلني أحدمها الطاحوين ويسمونه اخلراص والثاين " اللحف " واللحوف 
فقالوا لنا خذوا من هذا كذا وكذا من الدقيق، ومن هذا كذا وكذا من اللحم، اجلزار ويسمونه القصاب 

ألوزان ال أذكرها اآلن وعادم أن يكون اللحم الذي يعطون بقدر وزن الدقيق، وهذا الذي ذكرناه يف 
ر وملا كان من غري ذلك اليوم ركبنا إىل دا. ضيافة أم السلطان، وبعدها وصلتنا ضيافة السلطان وسنذكرها

هذه سر : السلطان، وسلمنا على الوزير، فأعطاين بدرتني، كل بدرة من ألف دينار دراهم، وقال يل
ومعناه لغسل رأسك، وأعطاين خلعة من املرعز، وكتب مجيع أصحايب وخدامي " شسيت " ششيت 

لثاين فالصنف األول منها أعطي كل واحد منها مائيت دينار، والصنف ا: وغلماين، فجعلوا أربعة أصناف
أعطي كل واحد منهم مائة ومخسني ديناراً والصنف الثالث أعطي كل واحد مائة دينار، والصنف الرابع 
أعطي كل واحد مخسة وسبعني ديناراً، وكانوا حنو أربعني وكان مجلة ما أعطوه أربعة آالف دينار ونيفاً، 

 من املريا وهو الدرمك، وثلثاها وبعد ذلك عينت ضيافة السلطان، وهي ألف رطل هندية من الدقيق، ثلثها
من اخلشكار وهو املدهون، وألف رطل من اللحم، ومن السكر والسمن والسليف والفوفل أرطال كثرية، 

ال أذكر عددها واأللف من ورق التنبول والرطل اهلندي عشرون رطالً من أرطال املغرب، ومخسة 
آالف رطل من الدقيق، ومثلها من اللحم، وعشرون من أرطال مصر، وكانت ضيافة خداوند زاده أربعة 

  .مع ما يناسبها مما ذكرناه
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. ذكر وفاة بنيت وما فعلوا يف ذلك وملا كان بعد شهر ونصف من مقدمنا توفيت بنت يل سنها دون السنة

فاتصل خرب وفاا بالوزير، فأمر أن تدفن يف زاوية بناها خارج دروازة بامل، بقرب مقربة هنالك لشيخنا 
يم القونوي، فدفناها ا وكتب خبربها إىل السلطان فأتاه اجلواب يف عشي اليوم الثاين، وكان بني إبراه

متصيد السلطان وبني احلضرة مسرية عشرة أيام وعادم أن خيرجوا إىل قرب امليت صبيحة الثالث من دفنه، 
وهي ال تنقطع هنالك يف ويفرشون جوانب القرب بالبسط وثياب احلرير، وجيعلون على القرب األزاهري، 

وهي زهر أصفر، وريبول وهو أبيض، والنسرين وهو " كل شبو " فصل من الفصول كاليامسني وقل شبه 
على صنفني أبيض وأصفر، وجيعلون أغصان النارنج والليمون بثمارها، وإن مل يكن فيها مثار علقوا منها 

لنارجيل، وجيتمع الناس ويؤتى باملصاحف حبات باخليوط، ويصبون على القرب الفواكه اليابسة وجوز ا
فيقرأون القرآن، فإذا ختموا أتوا مباء اجلالب فسقوه الناس، مث يصب عليهم ماء الورد صباً، ويعطون 

  .التنبول وينصرفون

    

وملا كان صبيحة الثالث من دفن هذه البنت، خرجت الصبح على العادة، وأعددت ما تيسر من ذلك 
 أمر بترتيب ذلك، وأمر بسراجة فضربت على القرب، وجاء احلاجب مشس الدين كله، فوجدت الوزير قد

الفوشنجي الذي تلقانا بالسند، والقاضي نظام الدين الكرواين ومجلة من كبار أهل املدينة، ومل آت إال 
والقوم املذكورون، قد أخذوا جمالسهم، واحلاجب بني أيديهم، وهم يقرأون القرآن فقعدت مع أصحايب 

فلما فرغوا من القرأة، قرأ القراء بأصوات حسان، مث قام القاضي فقرأ رثاء يف البنت . ربة من القربمبق
وعند ذكر امسه قام الناس مجيعاً قياماً فخدموا مث جلسوا، ودعا القاضي دعاء . املتوفاة، وثناء على السلطان

 مث داروا عليهم بأقداح شربة حسناً، مث أخذ احلاجب وأصحابه براميل ماء الورد وصبوا على الناس،
النبات، مث فرقوا عليهم التنبول، مث أيت بإحدى عشرة خلعة يل وألصحايب مث ركب احلاجب وركبنا معه 
إىل دار السلطان، فخدمنا للسرير على العادة، وانصرفت إىل مرتيل فما وصلت إال وقد جاء الطعام من 

وفضلت األقراص .  وأكلوا مجيعاً، وأكل املساكنيدار املخدومة جهان، ما مأل الدار ودور أصحايب،
وبعد أيام جاء الفتيان من دار . واحللواء والنبات، فأقمت بقاياها أياماً، وكان فعل ذلك كله بأمر السلطان

املخدومة جهان بالدولة وهي احملفة اليت حيمل فيها النساء، ويركبها الرجال وهي شبه السرير، سطحها 
لقطن، وعليها عود شبه الذي على البوجات عندنا، معوج من القصب اهلندي من ضفائر احلرير وا

يستريح أربعة، وحيمل أربعة، وهذه الدول باهلند كاحلمري بديار : املغلوق، وحيملها مثانية رجال يف نوبتني
. همصر، عليها ينصرف أكثر الناس فمن كان له عبيداً محلوه، ومن مل يكن له عبيد اكترى رجاالً حيملون

وبالبلد منهم مجاعة يسرية، يقفون يف األسواق وعند باب السلطان، وعند أبواب الناس للكري، وتكون 
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وكذلك كانت هذه الدولة اليت أتى الفتيان ا من دار أم السلطان، . دول النساء مغشاة بغشاء حرير
تركية فاقامت اجلارية أم فحملوا فيها جارييت، وهي أم البنت املتوفاة وبعثت أنا معها عن هدية جارية 

البنت عندهم ليلة، وجاءت يف اليوم الثاين وقد أعطوها ألف دينار دراهم، وأساور ذهب مرصعة، وليالً 
من الذهب مرصعاً وقميص كتان مزركشاً بالذهب وخلعة حرير مذهبة وختتاً بأثواب وملا جاءت بذلك 

ة على نفسي، وصوناً لعرضي ألن املخربين يكتبون أعطيته ألصحايب وللتجار الذين هلم علي الدين، حمافظ
  .إىل السلطان جبميع أحوايل

  ذكر إحسان السلطان والوزير

  في أيام غيبة السلطان عن الحضرة 

ويف أثناء إقاميت أمر السلطان أن يعني يل من القرى ما يكون فائدة مخسة آالف دينار يف السنة، فعينها يل 
بفتح الباء املوحدة وفتح الدال املهملة " إليها فمنها قرية تسمى بديل الوزير وأهل الديوان، وخرجت 

ونصف قرية تسمى " بفتح الباء املوحدة والسني املهمل وكسر اهلاء " وقرية تسمى بسهي " وكسر الالم 
، وهذه القرى على مسافة ستة عشر كروهاً، وهو امليل، بصدي "بفتح الباء املوحدة والالم والراء " بلرة 

عرف بصدي هندبت، والصدي عندهم جمموع مائة قرية من قرى بالد اهلند، وأحواز املدينة مقسومة ي
. أصداء، وكل صدي له جوطري، وهو شيخ من كفار تلك البالد، ومتصرف، وهو الذي يضم جمابيها

وكان قد وصل يف ذلك الوقت سيب من الكفار، فبعث الوزير إيل عشر جوار منه، فأعطيت الذي جاء 
ن واحدة منهن، فلما رضي بذلك، وأخذ أصحايب ثالثاً صغاراً منهن، وباقيهن ال أعرف ما اتفق هلن .

والسيب هنالك رخيص الثمن، ألن قذرات ال يعرفن مصاحل احلضر، واملعلمات رخيصات األمثان، فال 
لمني واملسلمون غالبون والكفار ببالد اهلند يف بر متصل وبالد متصلة مع املس. يفتقر أحد إىل شراء السيب

عليهم وإمنا ميتنع الكفار باجلبال واألوعار، وهلم غيضات من القصب، وقصبهم غري جموف، ويعظم 
ويلتف بعضه على بعض، وال تؤثر فيه النار، وله قوة عظيمة فيسكنون تلك الغياض، وهي هلم مثل 

تمع من ماء املطر فال يقدر عليهم اال السور، وبداخلها تكون مواشيهم وزروعهم، وهلم فيها املياه مما جي
  .بالعساكر القوية من الرجال الذين يدخلون تلك الغياض، ويقطعون تلك القصب بآالت معدة لذلك

  ذكر العيد الذي شهدته أيام غيبة السلطان

    

د وأطل عيد الفطر، والسلطان مل يعد بعد إىل احلضرة، فلما كان يوم العيد ركب اخلطيب على الفيل، وق
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مهد له على ظهره شبه السرير، وركزت أربعة أعالم يف أركانه األربعة، وليس اخلطيب ثياب السود، 
وركب املؤذنون على الفيلة يكربون أمامه، وفقهاء املدينة وقضاا وكل واحد يستصحب صدقة يتصدق 

 ذاكرين اهللا ا حني اخلروج إىل املصلى ونصب على املصلى صيوان قطن، وفرش ببسط، واجتمع الناس
مث صلى م اخلطيب وخطب وانصرف الناس إىل منازهلم، وانصرفنا إىل دار السلطان وجعل . تعاىل

  .الطعام، فحضره امللوك واألمراء، واألعزة وهم الغرباء، وأكلوا وانصرفوا

  ذكر قدوم السلطان ولقائنا له

بكسر التاء املعلوة األوىل وسكون الالم وفتح الباء "وملا كان يف رابع شوال نزل السلطان بقصر امسه تلبت 
، وهي على مسافة سبعة أميال من احلضرة فأمرنا الوزير باخلروج اليه فخرجنا، "املوحدة مث تاء كاألوىل 

وف املصرية واملماليك والغنم الوبة ومع كل انسان هديته من اخليل واجلمال والفواكه اخلراسانية والسي
من بالد األتراك فوصلنا إىل باب القصر واجتمع مجيع القادمني فكانوا يدخلون إىل السلطان على قدر 

مراتبهم، وخيلع عليهم ثياب الكتان املزركشة بالذهب، وملا وصلت إىل النوبة، دخلت فوجدته قاعداً على 
 معه ملك الندماء ناصر الدين الكايف اهلروي، وكنت عرفته أيام كرسي، فظننته أحد احلجاب حىت رأيت

غيبة السلطان، فخدم احلاجب، فخدمت واستقبلين أمري حاجب، وهو ابن عم السلطان فريوز، وخدمت 
وكانوا يدعونين بأرض اهلند بدر الدين . ثانية خلدمته، مث قال يل ملك الندماء بسم اهللا، موالنا بدر الدين

من أهل الطلب إمنا يقال له موالنا فقربت من السلطان حىت أخذ بيدي وصافحين وأمسك وكل من كان 
يدي وجعل خيطابين بأحسن خطاب، ويقول يل بالفارسي، حلت الربكة، قدومك مبارك، امجع خاطرك، 

مث سألين عن بالدي . اعمل معك من املراحم، وأعطيك من األنعام، ما يسمع به أهل بالدك، فيأتون إليك
وكان كلما قال يل كالماً جيداً قبلت . نعم: بالد عبد املؤمن ؟ فقلت له: بالد املغرب فقال يل: قلت لهف

ووقف على . وخلع علي، وانصرفت واجتمع الواردون، فمد هلم مساط. يده حىت قبلتها سبع مرات
امللك جالل رؤوسهم قاضي القضاة صدر اجلهان كمال الدين الغزنوي، وعماد امللك عرض املماليك، و

الدين الكيجي، ومجاعة من احلجاب واالمراء، وحضر كذلك خداوند زاده غياث الدين، ابن عم خداوند 
زاده قوام الدين قاضي ترمذ الذي قدم معنا، وكان السلطان يعظمه وخياطبه باألخ وتردد إليه مراراً من 

قوام الدين وإخوته ضياء الدين وعماد والواردون الذين خلع عليهم يف ذلك اليوم هم خداوند زاده . بالده
الدين وبرهان الدين وابن أخيه أمري خبت ابن السيد تاج الدين، وكان جده وجيه الدين وزير خراسان، 

وكان خاله عالء الدين أمري هند ووزيراً أيضاً، واألمري هبة اهللا ابن الفلكي التربيزي، وكان أبوه نائب 
" جوبني " درسة الفلكية بتربيز، وملك كراي من أوالد رام جور الوزير بالعراق، وهو الذي بىن امل
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صاحب كسرى، وهو من أهل جبل بدخشان الذي منه جيلب الياقوت البلخش والالزورد، واألمري 
مبارك شاه السمرقندي، وأرون بغا البخاري، وملك زاده الترمذي، وشهاب الدين الكازروين، التاجر 

  . السلطان فسلب يف طريقهالذي قدم تربيز باهلدية إىل

  ذكر دخول السلطان إلى حضرته

  وما أمر لنا به من المراكب 

ويف الغد من يوم خروجنا إىل السلطان أعطي كل واحد منا فرساً من مراكب السلطان، عليه سرج وجلام 
حمليان وركب السلطان لدخول حضرته، وركبنا يف مقدمته مع صدر اجلهان، وزينت الفيلة أمام 
 ورفع السلطان، وجعلت عليها األعالم، ورفعت عليها ستة عشر شطراً، منها مزركشة، ومنها مرصعة،

فوق رأس السلطان شطر منها، ومحلت أمامه الغاشية، وهي ستارة مرصعة، وجعل على بعض الفيلة 
رعادات صغار، فلما وصل السلطان إىل قرب املدينة، قذف يف تلك الرعادات بالدنانري والدراهم خمتلطة، 

 إىل أن وصلوا القصر ومل يزالوا ينثروا. واملشاة بني يدي السلطان وسواهم ممن حضر يلتقطون ذلك
وكان بني يديه آالف من املشاة على األقدام وصنعت قباب اخلشب املكسوة بثياب احلرير، وفيها املغنيات 

  .حسبما ذكرنا ذلك

  ذكر دخولنا اليه وما أنعم به من اإلحسان والوالية

    

سقائف الباب الثالث، ومل وملا كان يوم اجلمعة، ثاين يوم دخول السلطان، أتينا باب املشور، فجلسنا يف 
يكن اإلذن حصل لنا بالدخول، وخرج احلاجب مشس الدين الفوشنجي، فأمر الكتاب أن يكتبوا أمساءنا، 
وأذن هلم يف دخولنا، ودخول بعض أصحابنا، وعني للدخول معي مثانية، فدخلنا ودخلوا معنا، مث جاءوا 

تاب، ودعوا من بالباب من األعزة وهم الغرباء، بالبدر والقبان، وهو امليزان، وقعد قاضي القضاة والك
فعينوا لكل نصيبه من تلك البدر، فحصل يل مخسة آالف دينار وكان مبلغ املال مائة ألف دينار، تصدقت 

به أم السلطان ملا قدم ابنها، وانصرفنا ذلك اليوم وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بني يديه، 
أنتم شرفتمونا بقدومكم فما : نا بأمجل الكالم ولقد قال لنا يف بعض األيامويسأل عن أحوالنا، وخياطب

نقدر على مكافأتكم فالكبري منكم مقام والدي، والكهل مقام أخي، والصغري مقام ولدي، وما يف ملكي 
  .أعظم من مدينيت هذه أعطيكم إياها فشكرناه ودعونا له

ر ألف دينار يف السنة، وزادين قريتني على الثالث اليت أمر مث بعد ذلك أمر لنا باملرتبات فعني يل اثين عش
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يل ا قبل، إحدامها قرية جوزة، والثانية قرية ملك بور، ويف بعض األيام بعث لنا خداوند زاده، وغياث 
من كان منكم يصلح للوزارة أو : إن خوند عامل يقول لكم: الدين وقطب امللك صاحب السند فقاال لنا

مارة أو القضاة أو التدريس أو املشيخة، أعطيته ذلك فسكت اجلميع ألم كانوا يريدون الكتابة أو اإل
: حتصيل األموال واالنصراف إىل بالدهم، وتكلم أمري خبت ابن السيد تاج الدين الذي تقدم ذكره فقال

  .أما الوزارة فمرياثي، وأما الكتابة فشغلي، وغري ذلك ال أعرفه

ما تقول أنت يا سيدي ؟ وأهل : ال مثل ذلك، وقال يل خداوند زاده بالعريبوتكلم هبة اهللا الفلكي فق
أما الوزارة : تلك البالد ما يدعون العريب إال بالتسويد ، وبذلك خياطبه السلطان، تعظيماً للعرب، فقلت له

اجم ما والكتابة فليست شغلي، وأما القضاء واملشيخة فشغلي وشغل آبائي، وأما اإلمارة فتعلمون أن األع
أسلمت إال بأسياف العرب، فلما بلغ ذلك السلطان أعجبه كالمي وكان زار أسطون يأكل الطعام، 
فبعث عنا، فأكلنا بني يديه، وهو يأكل، مث انصرفنا إىل خارج هزار اسطون، فقعد أصحايب وانصرفت 

اله عين بعد صالة بسبب دمل كان مينعين اجللوس، فاستدعانا السلطان ثانية فحضر أصحايب، واعتذر و
العصر، فصليت باملشور املغرب والعشاء اآلخرة، مث خرج احلاجب فاستدعانا، فدخل خداوند زاده ضياء 

الدين، وهو أكرب اإلخوة املذكورين، فجعله السلطان أمري داد وهو من األمراء الكبار، فجلس مبجلس 
عل مرتبه على هذه اخلطة مخسني ألف فمن كان له حق على أمري أو كبري أحضره بني يديه، وج. القاضي

دينار يف السنة، عني له جماشر فائدها ذلك املقدار، فأمر له خبمسني ألفاً عن يٍد، وخلع عليه خلعة حرير 
مزركشة تسمى صورة الشري، ومعناه صورة السبع، ألنه يكون يف صدرها وظهرها صورة سبع، وقد 

ا من الذهب، وأمر له بفرس من اجلنس األول، واخليل خيط يف باطن اخللعة بطاقة مبقدار مازركش فيه
عندهم أربعة أجناس وسروجهم كسروج أهل مصر، ويكسون أعظمها بالفضة املذهبة، مث دخل أمري 

خبت، فأمره أن جيلس مع الوزير يف مسنده، ويقف على حماسبات الدواوين وعني له مرتباً أربعني ألف 
قدار ذلك، وأعطى أربعني ألفاً عن يد، وأعطى فرساً جمهزاً، وخلع دينار يف السنة أعطى جماشر فائدها مب

  .عليه كخلعة الذي قبله، ولقب شرف امللك

    

مث دخل هبة اهللا بن الفلكي فجعله رسول دار، ومعناه حاجب اإلرسال، وعني له مرتباً أربعني ألف دينار 
رين ألفاً عن يد وأعطى فرساً جمهزاً يف السنة أعطى جماشر يكون قائدها مبقدار ذلك وأعطى أربعة وعش

مث دخلت فوجدت السلطان على سطح القصر مستنداً إىل السرير، . وخلعة، وجعل لقبه اء امللك
والوزير خواجه جهان بني يديه، وامللك الكبري قبولة واقف بني يديه فلما سلمت عليه، قال يل امللك 

لك دهلي، وجعل مرتبك اثين عشر ألف دينار يف أخدم فقد جعلك خوند عامل قاضي دار امل: الكبري
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السنة، وعني لك جماشر مبقدارها، وأمر لك باثين عشر ألفاً نقداً تأخذها من اخلزانة غداً إن شاء اهللا، 
وأعطاك فرساً بسرجه وجلامه، وأمر لك خبلعة حماريب، وهي اليت يكون يف صدرها وظهرها شكل حمراب، 

ال حتسب قضاء دهلي من أصغر :  السلطان، فقال يل السلطانفخدمت وأخذ بيدي فتقدم يب إىل
األشغال، هو أكرب األشغال عندنا، وكنت أفهم قوله، وال أحسن اجلواب عنه وكان السلطان يفهم العريب 

يا موالنا أنا على مذهب مالك،، وهؤالء حنفية وأنا ال أعرف إنساناً : وال حيسن اجلواب عنه، فقلت له
ت اء الدين امللتاين وكمال الدين البجنوري ينوبان عنك ويشاورانك، وتكون أنت قد عين: فقال يل

بل عبدكم وخدميكم فقال يل باللسان العريب، بل : تسجل على العقود وأنت عندنا مبقام الوالد، فقلت له
ي ترتب له أنت سيدنا وخمدومنا، تواضعاً منه وفضالً وإيناساً، مث قال لشرف امللك أمري خبت، إن كان الذ

قل له هذا بالعريب، : ال يكفيه ألنه كثري اإلنفاق، فأنا أعطيه زاوية إن قجر على إقامة حال الفقراء، وقال
" خبسيب " برو ويكجا خبصيب : وكان يظن أنه حيسن العريب ومل يكن كذلك وفهم السلطان ذلك فقال له

" جواب أو بكري " و"  بيش من بيايي تافردا إن شاء اهللا" بكين " وآن حكاية بروابكوي وتفهيم كين 

امشوا الليلة فارقدوا يف موضع واحد، وفهمه هذه احلكاية، فإذا كان بالغد إن شاء اهللا : معناه" بكوي 
والعادة عندهم إذا ضربت . جتيء إيل وتعلمين بكالمه، فانصرفنا وذلك يف ثلث الليل، وقد ضربت النوبة

رج، وخرجنا معه، ووجدنا أبواب دهلي مسدودة فبتننا عند السيد ال خيرج أحد فانتظرنا الوزير حىت خ
أيب احلسن العبادي العراقي، بزقاق يعرف بسرابور خان وكان هذا الشيخ يتجر مبال السلطان ويشتري له 

وملا كان بالغد بعث عنا، فقبضنا األموال واخليل واخللع، وأخذ كل . األسلحة واألمتعة بالعراق وخراسان
البدرة باملال، فجعلها على كاهله، ودخلنا كذلك على السلطان فخدمنا، وأتينا باألفراس فقبلنا واحد منا 

حوافرها، بعد أن جعلت عليها اخلرق، وقدناها بأنفسنا إىل باب دار السلطان فركبناها وذلك كله عادة 
 أحد سواي شيئاً عندهم، مث انصرفنا وأمر السلطان ألصحابه بألفي دينار وعشر خلع، ومل يعط ألصحاب

  .وكان أصحايب هلم رواء ومنظر، فأعجبوا السلطان وخدموا بني يديه وشكرهم

  ذكر عطاء ثان أمر لي به وتوقفه مدة

    

وكنت يوماً باملشور، بعد أيام من تولييت القضاء واإلحسان إيل، وأنا قاعد حتت شجرة هنالك، وإىل 
عظ، فأتى بعض احلجاب فدعا موالنا ناصر الدين، فدخل إىل جانيب موالنا ناصر الدين الترمذي العامل الوا

أعطين شيئاً وآخذ : السلطان، فخلع عليه، وأعطاه مصحفاً مكلالً باجلوهر، مث أتاين بعض احلجاب فقال
لك خط خرد باثين عشر ألفاً، أمر لك ا خوند عامل فلم أصدقه وظننته يريد احليلة علي، وهو جمد يف 
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أنا أعطيه، فأعطاه دينارين أو ثالثة، وجاء خبط خرد ومعناه اخلط األصغر : ألصحابكالمه، فقال بعض ا
مكتوباً بتعريف احلاجب، ومعناه أمر خوند عامل أن يعطي من اخلزانة املوفورة كذا لفالن بتبليغ فالن أي 

ظم قطلوخان وهم اخلان األع: بتعريفه، ويكتب املبلغ امسه مث يكتب على تلك الرباءة ثالثة من األمراء
معلم السلطان، واخلريطة دار وهو صاحب وهو صاحب خريطة الكاغد واألقالم، واألمري نكبية الدوادار 

صاحب الدواة، فإذا كتب كل واحد منهم خطه، تذهب الرباءة إىل ديوان الوزارة فينسخها كتاب 
كتب الرباونة، وهي احلكم من الديوان عندهم، مث تثبت يف ديوان األشراف، مث تثبتا يف ديوان النظر، مث ت

الوزير للخازن بالعطاء، مث يثبتها اخلازن يف ديوانه، ويكتب تلخيصاً يف كل يوم مببلغ ما أمر به السلطان 
ذلك اليوم من املال، ويعرضه عليه فمن أراد التعجيل بعطائه أمر بتعجيله ومن أراد التوقيف وقف له 

 فقد توقفت هذه االثنا عشر ألفاً ستة أشهر مث أخذا مع ولكن ال بد من عطاء ذلك، ولو طالت املدة
وعادم إذا أمر السلطان بإحسان ألحد حيط منه العشر فمن أمر له مثال مبائة ألٍف، . غريها حسبما يأيت

  .أعطي تسعني ألفاً، أو بعشرة آالف أعطي تسعة آالف

  ذكر طلب الغرماء ما لهم قبلي ومدحي للسلطان

  ي وتوقف ذلك مدة وأمره بخالص دين

وكنت حسبما ذكرته قد استدنت من التجار ماالً أنفقته يف طريقي، وما صنعت به اهلدية للسلطان، وما 
أنفقته يف إقاميت فلما أرادوا السفر إىل بالدهم أحلوا علي يف طلب ديوم فمدحت السلطان يف قصيدة 

  : طويلة أوهلا

 الفنجد السير نحوك في ال أتينا  الجبمأمير المؤمنين ال إليك

 الزيارة أهلكهفٌ ل ومغناك  الئك زائراًن عالً مفجئت مح

 الًؤهاً مألعالها إمام لكنت  بةًد رتفلو أن فوق الشمس للمج

 العول ويفحتماً أن يق سجاياه  ذيد الاإلمام الماجد األوح فأنت

 وقصدي عند مجدك سهالً قضاها  ولي حاجة من فيض جودك أرتجي

 المان أجحياكم ذكره ك فإن  مياؤكي حأم قد كفان أأذكرها

 الجعريم تدينه إن الغ قضا  ك زائراًلحفعجل لمن واقى م

    

فقدمتها بني يديه، وهو قاهد على كرسي، فجعلها على ركبته، وأمسك طرفها بيده، وطرفها الثاين 
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وكنت إذا أكملت بيتاً منها أقول لقاضي القضاة كمال الدين الغزنوي بني معناه خلوند عامل، . بيدي
:  البيت، قالفعجل ملن واىف،: فيبينه ويعجب السلطان وهم حيبون الشعر العريب فلما بلغت إىل قويل

ترمحت عليك فأخذ احلجاب حينئذ بيد ليذهبوا يب إىل موقفهم، وأخدم على العادة فقال : مرمحة ومعناه
السلطان اتركوه حىت يكملها فأكملتها وخدمت، وهنأين الناس بذلك، وأقمت مدة، وكتبت رفعاً، وهم 

امض إىل خواجه : ن فقال لهيسمونه عرض داشت، فدفعته إىل قطب امللك صاحب السند، فدفعه للسلطا
نعم وأبطأ ذلك أياماً وأمره السلطان يف خالهلا : يعطي دينه فمضى إليه وأعلمه، فقال: جهان فقل له

بالسفر إىل دولة آباد ويف أثناء ذلك خرج السلطان إىل الصيد، وسافر الوزير، فلم آخذ شيئاً منها إال بعد 
توىف وهو أنه ملا عزم الذي كان هلم علي الدين إىل والسبب الذي توقف به عطاؤها أذكره مس. مدة

إذا أنا أتيت دار السلطان فدرهوين على العادة يف تلك البالد، لعلمي أن السلطان مىت : السفر، قلت هلم
يعلم بذلك خلصهم، وعادم أم مىت كان ألحد دين على رجل من ذوي العناية وأعوزه خالصه وقف 

دروهي، وحق رأس السلطان ما تدخل حىت ختلصين، فال : أراد الدخول قال لهله بباب دار السلطان فإذا 
فاتفق يوماً أن خرج السلطان إىل زيارة . ميكنه ان يربح من مكانه حىت خيلصه، أو يرغب إليه يف تأخريه

 هذا وقتكم، فلما أردت الدخول، وقفوا يل بباب القصر فقالوا يل: قرب أبيه، ونزل بقصر هنالك فقلت هلم

وكتب كتاب الباب بذلك إىل السلطان، فخرج حاجب قصة . دروهي السلطان ما تدخل حىت ختلصنا
لنا عليه الدين فرجع إىل : مشس الدين، وكان من كبار الفقهاء، فسأهلم ألي شيء درهتموه ؟ فقالوا

، فعاد إليه أسأهلم كم مبلغ الدين ؟ فقالوا له مخس ومخسون ألف دينار: السلطان فأعلمه بذلك، فقال له
املال عندي وأنا أنصفكم منه فال : إن خوند عامل يقول لكم: فأعلمه فأمره أن يعود إليهم، ويقول هلم

تطلبوه به وأمر عماد الدين السمناين وخداوند زاده غياث الدين أن يقعدوا زار أسطون، ويأيت أهل 
ماء بعقودهم فدخال إىل السلطان الدين بعقودهم، وينظروا إليها، ويتحققوها ففعال ذلك وأتى الغر

أنا أعلم أنه قاض جهز شغله فيها مث أمر خداوند زاده أن : ممازحاً: وأعلماه بثبوت العقود، فضحك وقال
يعطيين ذلك من اخلزانة فطمع يف الرشوة على ذلك وامتنع أن يكتب خط خرد، فبعثت إليه مائيت تنكة، 

إنه طلب مخسمائة تنكة فامتنعت من ذلك وأعلمت عميد : فردها ومل يأخذها وقال يل عنه بعض خدامه
امللك بن عماد الدين السمناين بذلك، فأعلم به أباه وأعلمه الوزير، وكانت بينه وبني خداوند زاده عداوة 
فأعلم السلطان بذلك، وذكر له كثرياً من أفعال خداوند زاده، فغري خاطر السلطان عليه، فأمر حببسه يف 

ي شيء أعطاه فالن ما أعطاه ووقفوا ذلك حىت يعلم هل يعطي خداوند زاده شيئاً إذا أل: املدينة وقال
  .منعته أو مينعه إذا أعطيته فبهذا السبب توقف عطاء ديين
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  ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه

  وما صنعت في ذلك 

    

حيتاج إليه، وعملت وملا خرج السلطان إىل الصيد خرجت معه من غري تربص، وكنت قد أعددت ما 
وضرا هنالك مباح وال بد منها لكبار الناس ومتتاز . ترتيب أهل اهلند، فاشتريت سراجة، وهي أفراج

سراجة السلطان بكوا محراء، وسواها بيضاء منقوشة باألزرق، واشتريت الصيوان، وهو الذي يظل به 
لى أعناقهم، ويقال هلم اليكوانية داخل السراجة، ويرفع على عمودين كبريين وجيعل ذلك الرجال ع

والعادة هنالك أن يكتري املسافر اليكوانية، وقد ذكرناهم، ويكتري من يسوق له العشب لعلف الدواب 
ألم ال يطعموا التنب ويكتري الكهارين، وهم الذين حيملون أواين املطبخ، ويكتري من حيمله يف 

 الفراشني، وهم الذين يضربون السراجة، ويفرشوا، الدولة، وقد ذكرناها، وحيملها فارغة، ويكتري
ويرفعون األمحال على اجلمال، ويكتري الدوادوية، وهم الذين ميشون بني يديه، وحيملون املشاعل بالليل، 

فاكتريت أنا مجيع من احتجت له منهم، وأظهرت القوة واهلمة، وخرجت يوم خروج السلطان وغريي 
 فلما كان بعد العصر من يوم خروجه ركب الفيل، وقصده أن يتطلع على أقام بعده اليومني والثالثة،

أحوال الناس، ويعرف من تسارع إىل اخلروج، ومن أبطأ وجلس خارج السراجة على كرسي، فجئت 
وسلمت ووقفت يف موقفي بامليمنة، فبعث إيل امللك الكبري قبولة سرجامدار، وهو الذي يشرد الذباب 

ناية يب، ومل جيلس يف ذلك اليوم سواي مث أتى بالفيل، وألصق به سلم فركب عنه، فأمرين باجللوس ع
وعادته إذا ركب، . عليه، ورفع الشطر فوق رأسه وركب معه اخلواص وجال ساعة، مث عاد إىل السراجة

ان يركب األمراء أفواجاً كل أمري بفوجه وعالماته وطبوله وأنفاره وصرناياته يسمون ذلك املراتب، وال 
ب أمام السلطان، إال احلجاب وأهل الطرق والطبالة الذين يتقلدون األطبال الصغار، والذين يضربون يرك

ويكون عن ميني السلطان حنو مخسة عشر رجالً، وعن يساره مثل ذلك، منهم قضاة القضاة . الصرنايات
ديه املشاءون والوزير وبعض األمراء الكبار وبعض األعزة، وكنت أنا من أهل ميمنته، ويكون بني ي

واألدالء، ويكون خلفه عالماته، وهي من احلرير املذهب، واألطبال على اجلمال وخلف ذلك مماليكه، 
وأهل دخلته، وخلفهم األمراء ومجيع الناس، وال يعلم أحد أين يكون الرتول فإذا مر السلطان مبكان 

ه، مث يأيت املوكلون بالرتول يعجبه الرتول به أمر بالرتول، وال تضرب سراجة أحد حىت تضرب سراجت
فيرتلون، كل واحد يف مرتله خالل ذلك يرتل السلطان على ر أو بني أشجار، وتقدم بني يديه حلوم 

األغنام والدجاج املسمنة والكراكي وغريها من أنواع الصيد، وحيضر أبناء امللوك يف يد كل واحد منهم 
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 صغرية فتضرب للسلطان وجيلس من معه من سفود، ويوقدون النار ويشوون ذلك، ويؤتى بسراجة
اخلواص خارجها، ويؤتى بالطعام، ويستدعي من شاء فيأكل معه، وكان يف بعض تلك األيام وهو بداخل 

السراجة يسأل عمن خبارجها، فقال له السيد ناصر الدين مطهر األوهري أحد ندمائه مث فالن املغريب، 
ن الذي عليه وغرماؤه يلحون يف الطلب وكان خوند عامل قد بسبب الدي: وهو متغري فقال ملاذا ؟ فقال

أمر الوزير بإعطائه فسافر قبل ذلك فإن طلب موالنا أن يصرب أهل الدين حىت يقدم الوزير أو أمر 
يا خوند عامل كل يوم وهو : وحضر هلذا امللك دولة شاه وكان السلطان خياطبه بالعم فقال. بإنصافهم

ي ما يقول يا سيدي ناصر الدين ماذا، وقصد أن يكرر ذلك الكالم فقال يتكلم يكلمين بالعربية وال أدر
يا عم إىل : ألجل الدين الذي عليه فقال السلطان إذا دخلنا دار امللك، فامض أنت يا أومار، ومعناه

ه اخلزانة، فأعطه ذلك املال وكان خداوند زاده حاضراً، فقال يا خوند عامل إنه كثري اإلنفاق، وقد رأيت
وبعد هذا الكالم استحضرين السلطان للطعام، وال علم عندي مبا جرى . ببالدنا عند السلطان طرمشريين

أشكر خلداوند : أشكر للملك دولة شاه وقال يل امللك دولة شاه: فلما خرجت قال يل السيد ناصر الدين
 طريقه على مرتيل وكان ويف بعض تلك األيام، وحنن مع السلطان يف الصيد ركب يف احمللة، وكان. زاده

معه يف امليمنة وأصحايب يف الساقة، وكان يل خباء عند السراجة، فوقف أصحايب عندها، وسلموا على 
لفالن أخرباه : السلطان فبعث عماد امللك وملك دولة شاه ليسأل ملن تلك األخبية والسراجة فقيل هلما

اصر الدين مطهر األوهري وابن قاضي مصر فلما كان بالغد، نفذ األمر أن أعود أنا ون. ذلك فتبسم
  .وملك صبيح إىل البلد، فخلع علينا وعدنا إىل احلضرة

    

  ذكر الجمل الذي أهديته للسلطان

نعم يركب املهاري يف : وكان السلطان يف تلك األيام سألين عن امللك الناصر هل يركب اجلمل، فقلت
وأخربته . لكن تلك اجلمال ليست كجمال هذه البالدأيام احلج فيسري إىل مكة من مصر يف عشرة أيام و

أن عندي مجالً منها فلما عدت إىل احلضرة بعثت عن بعض عرب مصر فصور يل صورة الكور الذي 
تركب املهاري به من القري، وأريتها بعض النجارين فعمل الكور وأتقنه وكسوته بامللف، وصنعت له 

 له خطام حرير وكان عندي رجل من أهل اليمن حيسن ركباً وجعلت على اجلمل عباءة حسنة وجعلت
عمل احللواء، فصنع منها ما يشبه التمر وغريه، وبعثت اجلمل واحللواء إىل السلطان وأمرت الذي محلها 

يا : أن يدفعها على يد ملك دولة شاه وبعثت له بفرس ومجلني فلما وصله ذلك دخل على السلطان وقال
فأدخل اجلمل . ائتوا به: فالن بعث مجالً عليه سرج فقال: وما ذلك ؟ قال: خوند عامل رأيت العجب قال
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اركبه فركبه ومشاه بني يديه وأمر له مبائيت دينار : داخل السراجة، وأعجب به السلطان، وقال لراجلي
  .دراهم وخلعة، وعاد الرجل إيل فأعلمين فسرين ذلك وأهديت له مجلني بعد عودته إىل احلضرة

   اللذين أهديتهما إليه والحلواءذكر الجملين

  وأمره بخالص ديني وما تعلق بذلك 

وملا عاد إيل راجلي الذي بعثته باجلمل، فأخربين مبا كان من شأنه صنعت كورين اثنني، وجعلت مقدم 
كل واحد ومؤخره مكسواً بصفائح الفضة املذهبة وكسوا بامللف وصنعت رسناً مصفحاً بصفائح الفضة 

لت هلما جلني من زردخانة مبطنني، بالكمخا، وجعلت للجملني اخلالخيل من الفضة املذهبة، وجع
املذهبة، وصنعت أحد عشر طيفوراً، ومألا باحللواء، وغطيت كل طيفور مبنديل حرير، فلما قدم 

السلطان من الصيد وقعد ثاين يوم قدومه مبوضع جلوسه العام، غدوت عليه باجلمال، فأمر ا، فحركت 
ارفع : بايل ورداري، معىن ذلك: ديه، وهرولت فطار خلخال أحدمها فقال لبهاء الدين ابن الفلكيبني ي

ما : درآن طبقها حلوا است، معىن ذلك" جه داري " جداري : اخللخال، فرفعه مث نظر إىل الطيافري فقال
ما أكلت : لواعظنعم فقال للفقيه ناظر الدين الترمذي ا: معك يف تلك األطباق، حلواء هي ؟ فقلت له

قط، وال رأيت مثل احللواء اليت بعثها الينا وحنن باملعسكر، مث أمر بتلك الطيافري أن ترفع ملوضع جلوسه 
: فرفعت وقام إىل جملسه، واستدعاين، وأمر بالطعام، فأكلت مث سألين عن نوع احللواء الذي بعثت له

إيتوا :  أدري عن أي نوع تسألون منها فقاليا خوند عامل، تلك احللواء أنواعها كثرية، وال: فقلت له
عن هذا : بتلك األطباق وهم يسمون الطيفور طبقاً، فأتوا ا وقدموها بني يديه وكشفوا عنها، فقال

وما اسم : هذه يقال هلا املقرصة، مث أخذ نوعاً آخر فقال: سألتك، وأخذ الصحن الذي هي فيه فقلت له
وكان بني يديه تاجر من شيوخ بغداد يعرف بالسامري، وينتسب . هذه ؟ فقلت له هي لقيمات القاضي

إىل آل العباس رضي اهللا تعاىل عنه، وهو كثري املال ويقول له السلطان والدي، فحسدين وأراد أن خيجلين 
ليست هذه لقيمات القاضي، بل هي هذه وأخذ قطعة من اليت تسمى جلد الفرس وكان بإزائه : فقال

يا : ين الكايف اهلروي، وكان كثرياً ما ميازح هذا الشيخ بني يدي السلطان فقالملك الندماء ناصر الد
يا خوند عامل هو : وكيف ذلك؟ فقال: فقال له السلطان. خواجة أنت تكذب والقاضي يقول احلق

فلما فرغنا من الطعام أكل احللواء مث . صدقت: القاضي وهي لقيماته، فإنه أتى ا فضحك السلطان وقال
ابعث أصحابك : لفقاع بعد ذلك وأخذنا التنبول وانصرفنا فلم يكن غري هنيهة وأتاين اخلازن فقالشرب ا

يقبضون املال، فبعثتهم وعدت إىل داري بعد املغرب فوجدت املال ا وهو ثالث بدر فيها ستة آالف 
رف االثين ومائتان وثالث وثالثون تنكة، وذلك صرف اخلمسة واخلمسني ألفاً اليت هي دين علي، وص



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  329  

عشر ألفاً اليت أمر يل ا فيما تقدم، بعد حط العشر على عادم وصرف التنكة ديناران ونصف دينار من 
  .ذهب املغرب

  ذكر خروج السلطان وأمره لي باإلقامة بالحضرة

    

ويف تاسع مجادى األوىل خرج السلطان برسم قصد بالد املعرب، وقتال القائم ا وكنت قد خلصت 
الدين، وعزمت على السفر، وأعطيت مرتب تسعة أشهر للكهارين والفراشني والكيوانية أصحاب 

والدوادوية، وقد تقدم ذكرهم فخرج األمر بإقاميت يف مجلة ناس وأخذ احلاجب خطوطنا بذلك لتكون 
صر حجة له، وتلك عادم خوفاً من أن ينكر املبلغ، وأمر يل بستة آالف دينار دراهم، وأمر البن قاضي م

بعشرة آالف وكذلك كل من أقام من األعزة، وأما البلديون فلم يعطوا شيئاً، وأمر يل السلطان أن أتوىل 
وكان السلطان يعظم تربته تعظيماً شديداً، ألنه . النظر يف مقربة السلطان قطب الدين، الذي تقدم ذكره

وعادم أن جيعلوا نعل امليت . وق رأسهكان خدمياً له ولقد رأيته اذا أتى قربه يأخذ نعله فيقبله وجيعله ف
وكان إذا وصل القرب خدم له كما كان خيدم أيام حياته، وكان يعظم زوجته، . عند قربه فوق متكأة

ويدعوها باألخت وجعلها مع حرمه وزوجها بعد ذلك البن قاضي مصر، واعتىن به من أجلها وكان 
أنا ال أودع : عنا للوداع فقام ابن قاضي مصر فقالوملا خرج السلطان بعث . ميضي لزيارا يف كل مجعة

إمض فتجهز للسفر، وقدمت بعده : وال أفارق خوند عامل، فكان له يف ذلك اخلري، فقال له السلطان
مالك من حاجة فأخرجت بطاقة فيها : للوداع، وكنت أحب اإلقامة، ومل تكن عاقبتها حممودة، فقال

 له إن خوند عامل أمر يل بالقضاء، وما قعدت لذلك بعد تكلم بلسانك فقلت: ست مسائل فقال يل
إيه ؟ فقلت : وليس مرادي من القضاء اال حرمته فأمرين بالقعود للقضاء وقعود النائبني معي، مث قال يل

وروضة السلطان قطب الدين، ماذا أفعل ا ؟ فإين رتبت فيها أربعمائة وستني شخصاً وحمصول أوقافها 
ال بد لك من غلة بدية : فقال للوزير بنجاه هزار ومعناه مخسني الفاً مث قال. طعامهمال يفي مبرتبام و

 من الغلة، وهي القمح واألرز، ينفقها يف هذه السنة حىت تأيت غلة الروضة واملن يعين أعطه مائة الف من
 أعطيتموين، فإين إن أصحايب سجنوا بسبب القرى اليت: مث قال يل ماذا أيضاً فقلت. عشرون رطالً مغربية

عوضتها بغريها فطلب أهل الديوان ما وصلين منها او االستظهار بأمر خوند عامل أن يرفع عين ذلك فقال 
وداري اليت أمرمت يل ا مفتقرة : كم وصلك منها فقلت مخسة آالف دينار فقال هي إنعام عليك فقلت له

ديكر مناند، معناه هل بقي لك كالم ؟ : مث قال يلعمارة كنيد، أي معناه عمروها : إىل البناء فقال للوزير
أوصيك أن ال تأخذ الدين لئال تطلب فال جتد من يبلغ : وصية ديكر هست، معناه: ال فقال يل: فقلت له
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وال جتعل يدك مغلولةً إىل عنقك وال تبسطها كل : " أنفق على قدر ما أعطيتك قال اهللا تعاىل. خربك إيل
والذين إذا انفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواماً " "  وال تسرفوا وكلوا واشربوا" " البسط 

فأردت أن أقبل قدمه، وأمسك رأسي بيده فقبلتها وانصرفت وعدت إىل احلضرة فاشتغلت بعمارة " . 
داري، وأنفقت فيها أربعة آالف دينار، أعطيت منها من الديوان ستمائة دينار، وزدت عليها الباقي، 

يت بإزائها مسجداً واشتغلت بترتيب مقربة السلطان قطب الدين وكان قد أمرين أن تبىن عليه قبة وبن
يكون ارتفاعها يف اهلواء مائة ذراع، بزيادة عشربن ذراعاً على ارتفاع القبة املبنية على قازان ملك العراق، 

  .عشر من فائدها على العادةوأمر أن تشتري قرية تكون وقفاً عليها، وجعلها بيدي علي أن يكون يل ال

  ذكر ما فعلته في ترتيب المقبرة

    

وعادة أهل اهلند أن يرتبوا ألموام ترتيباً كترتيبهم بقيد احلياة، ويؤتى بالفيلة واخليل فتربط عند باب 
فرتبت أنا يف هذه التربة حبسب ذلك ورتبت من قراء القرآن مائة ومخسني، وهم . التربة، وهي مزينة

م املكررين، مثانية، ورتبت هلا يسموم اخلتميني، ورتبت من الطلبة مثانني، ومن املعيدين، ويسمو
مدرساً، ورتبت من الصوفية مثانني، ورتبت اإلمام واملؤذنني والقراء باألصوات احلسان واملداحني وكتاب 

ون باحلاشية، وهم الغيبة واملعرفني، ومجيع هؤالء يعرفون عندهم باألرباب، ورتبت صنفاً آخر يعرف
الفراشون والطباخون والدوادوية واألبدارية، وهم السقاءون والشربدارية الذين يسقون الشربة، والتنبول 

دارية الذين يعطون التنبول والسلحدارية والنيزدارية والشطر دارية والطشت دارية واحلجاب والنقباء 
ون الطعام ا كل يوم اثين عشر مناً من الدقيق وكان السلطان أمر أن يك. فكان مجيعهم أربعمائة وستني

ومثلها من اللحم، فرأيت أن ذلك قليل، والزرع الذي أمر به كثري فكنت أنفق كل يوم مخسة وثالثني مناً 
من الدقيق ومثلها من اللحم وما يتبع ذلك من السكر، والنبات، والسمن، والتنبول، وكنت أطعم املرتبني 

وكان الغالء شديداً فارتفق الناس ذا الطعام وشاع خربه، وسافر امللك صبيح وغريهم من صادر ووارد 
فقال له لو كان بدهلي اثنان مثل فالن ملا شكا اجلهد، . إىل السلطان بدولة آباد سأله عن حال الناس

 فأعجب ذلك السلطان، وبعث إليه خبلعة من ثيابه وكنت أصنع يف املواسم وهي العيدان واملولد الكرمي

ويوم عاشوراء وليلة النصف من شعبان ويوم وفاة السلطان قطب الدين مائة من الدقيق ومثلها حلماً 
فيأكل الفقراء واملساكني، وأما أهل الوظيفة فيجعل أمام كل إنسان منهم ما خيصه ولنذكر عادم يف 

  .ذلك

  ذكر عادتهم في إطعام الناس في الوالئم
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وعادم ببالد اهلند وببالد السرى أنه إذا فرغ من أكل الطعام يف الوليمة جعل أمام كل إنسان من 
الشرفاء والفقهاء واملشايخ والقضاة وعاء شبه املهد له أربع قوائم منسوج سطحه من اخلوص، وجعل عليه 

ونية مغطاة بأربع قطع الرقاق، ورأس غنم مشوي، وأربعة أقراص معجونة بالسمن مملوءة باحللواء الصاب
من احللواء كأا اآلجر وطبقاً صغرياً مصنوعاً من اجللد فيه احللواء والسموسك، ويغطى ذلك الوعاء 

ومن كان دون من ذكرناه جعل أمامه نصف رأسه غنم، ويسمونه الزلة ومقدار . بثوب قطن جديد
ع من ذلك ويرفع رجال كل أحد ما ومن كان دون هؤالء أيضاً جعل أمامه مثل الرب. النصف مما ذكرناه

جعل أمامه وأول ما رأيتهم يصنعون هذا مبدينة السرا حضرة السلطان أوزبك، فامتنعت أن يرفع رجايل 
  .ذلك إذ مل يكن يل به عهد وكذلك يبعثون أيضاً لدار كرباء الناس من طعام الوالئم

  ذكر خروجي إلى هزار أمروها

وكان . املأمور ا للزاوية عشرة آالف، ونفذ يل الباقي يف هزار أمروهاوكان الوزير قد أعطاين من الغلة 
فبعثت رجايل فأخذوا بعض اإلحالة، . وايل اخلراج ا عزيز اخلمار، وأمريها مشس الدين البذخشاين

وبني دهلي وهذه العمالة ثالثة . فخرجت بنفسي الستخالص ذلك. وتشكوا من تعسف عزيز اخلمار
فخرجت يف حنو ثالثني من أصحايب، واستصحبت معي أخوين من .  أوان نزول املطرأيام، وكان ذلك يف

بكسر الباء املوحدة وسكون " املغنني احملسنني يغنيان يل يف الطريق، فوصلنا إىل بلدة جبنور، وضبط امسها 
ا يغنون يل فكانو. فوجدت ا أيضاً ثالثة أخوة من املغنني، فاستصحبتهم" اجليم وفتح النون وآخره راء 

  .نوبة واآلخران نوبة

    

مث وصلنا إىل أمروها وهي بلدة صغرية حسنة، فخرج عماهلا للقائي، وجاء قاضيها الشريف أمري علي، 
أفغان بور، على ر : وكان عزيز اخلمار مبوضع يقال له. وشيخ زاويتها، وأضافاين معاً ضيافة حسنة

 فأخذنا األثقال يف معدية صنعناها من اخلشب والنبات، وجزنا .وبيننا وبينه النهر، وال معدية فيه. السرو
مث جاء أخوه الوايل، . وجاء جنيب أخو عزيز يف مجاعة من أصحابه، وضرب لنا سراجة. يف اليوم الثاين

وكان معروفاً بالظلم، وكانت القرى اليت يف عمالته ألفاً ومخسمائة قرية، وجمباها ستون لكاً يف السنة، له 
ومن عجائب النهر الذي نزلنا عليه، أنه ال يشرب منه أحد يف أيام نزول املطر، وال . ف العشرفيها نص

فما غرف منه أحد غرفة، وال كدنا نقرب منه، ألنه يرتل من جبل . ولقد أقمنا عليه ثالثاً. تسقى منه دابة
هذا اجلبل متصل و. قراجيل اليت ا معادن الذهب، ومير على اخلشاش املسمومة، فمن شرب منه مات

وقد ذكرنا ما اتفق على جيش املسلمني . مسرية ثالثة أشهر، ويرتل منه إىل بالد تبت حيث غزالن املسك



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  332  

وذا املوضع جاء إيل مجاعة من الفقراء احليدرية، وعملوا السماع، وأوقدوا النريان فدخلوها . ذا اجلبل
هذه البالد مشس الدين البذخشاين وبني واليها وكانت قد نشأت بني أمري . وقد ذكرنا ذلك. ومل تضرهم

وبلغت شكاية أحدمها الوزير بدهلي، . وجاء مشس الدين لقتاله، فامتنع منه بداره. عزيز اخلمار منازعة
فبعث إيل الوزير وإىل امللك شاه أمري املماليك بأمروها، وهم أربعة آالف مملوك للسلطان، وإىل شهاب 

فاجتمعوا مجيعاً مبرتيل . فمن كان على الباطل بعثناه مثقفاً إىل احلضرة. ضيتهماالدين الرومي أن ننظر يف ق
منها أن خدمياً له يعرف بالرضى امللتاين نزل بدار خازن عزيز . وادعى عزيز على مشس الدين دعاوى

فاستفهمت الرضى عن . املذكور فشرب ا اخلمر، وسرق مخسة آالف دينار من املال الذي عند اخلازن
أو شربتها : فقلت له. ما شربت اخلمر منذ خروجي من ملتان، وذلك منذ مثانية أعوام: لك فقال يلذ

. وانصرفت عن أمروها. فأمرت جبلده مثانني وسجنته بسبب الدعوى للوث ظهر عليه. نعم: مبلتان ؟ قال

بالزرع املنفذ وتركت أصحايب ليأتوا . فكانت غيبيت حنو شهرين، وكنت يف كل يوم أذبح ألصحايب بقرة
. فوزع على أهل القرى اليت لنظره ثالثون ألف مٍن حيملوا على ثالثة آالف بقرة. على عزيز ومحله عليه

وركوب احلمري عندهم عيب . وأهل اهلند ال حيملون إال على البقر، وعليه يرفعون أثقاهلم يف األسفار
  .ا إشهار أحدهم بعد ضربه أركبوه احلمارومحريهم صغار األجرام، يسموا الالشة، وإذا أرادو. كبري

  ذكر مكرمة لبعض األصحاب

وكان السيد ناصر الدين األوهري قد ترك عندي ملا سافر ألفاً وستني تنكة، فتصرفت فيها، فلما عدت 
. إىل دهلي وجدته قد أحال يف ذلك املال خداوندزاده قوام الدين، وكان قد قدم نائباً على الوزير

فأتى . وشاع أين مرضت. وأقمت بداري أياماً. تصرفت باملال، فأعطيته حنو ثلثه: قول لهفاستقبحت أن أ
إين مريض : ما أرى بك مرضاً ؟ فقلت له: فلما رآين قال. ناصر الدين اخلوارزمي صدر اجلهان لزياريت

فأعلمته، فعاد فبعثه إيل . ابعث إيل نائبك شيخ اإلسالم أعرفه به: فقلت له. عرفين بذلك: فقال يل. القلب
. مث طلب مين بقية املال. وكان له عندي قبل هذا ألف ثاٍن. فبعث إيل بألف دينار دراهم. إليه فأعلمه

فبعثت إليه بفرس مسرج، . ما خيلصين منه إال صدر اجلهان املذكور، ألنه كثري املال: فقلت يف نفسي
 سرجه مثامنائة دينار، وبغلتني قيمتهما قيمته وقيمة سرجه ألف وستمائة دينار، وبفرس ثان قيمته وقيمة

أنظر قيمة اجلميع، : وقلت له. ألف ومائتا دينار، وبتركش فضة، وبسيفني غمدامها مغشيان بالفضة
زابعث إيل ذلك، فأخذ ذلك، وعمل جلميعه قيمة ثالث آالف دينار، فبعث إيل ألفاً، واقتطع األلفني، 

فأخذت مخسة . إن شكوت به إىل الوزير افتضحت: فتغري خاطري، ومرضت باحلمى، وقلت لنفسي
أفراس وجاريتني ومملوكني وبعثت اجلميع للملك مغيث الدين حممد بن ملك امللوك عماد الدين السمناين 
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فشتان بني فعل . وهو فيت السن، فرد علي ذلك، وبعث إيل مائيت تنكة واغزر، وخلصت من ذلك املال
  .حممد وحممد

  لطانذكر خروجي من محلة الس

    

وكان السلطان ملا توجه إىل بالد املعرب وصل إىل التلنك، ووقع الوباء بعسكره، فعاد إىل دولة آباد، مث 
وخرجت يف تلك األيام إىل حملته، واتفق ما سردناه . وصل إىل ر الكنك فرتل عليه، وأمر الناس بالبناء

اين من عتاق اخليل، ملا قسمها على من خمالفة عني امللك، والزمت السلطان يف تلك األيام، وأعط
خواصه، وجعلين فيهم، وحضرت معه الوقيعة على عني امللك والقبض عليه، وجزت معه ر الكنك ور 

، وقد استوفيت ذلك كله، وعدت معه إىل حضرة "مسعود " السرو، لزيارة قرب الصاحل البطل ساالرعود 
  .دهلي ملا عاد إليها

   عقابيذكر ما هم به السلطان من

  وما تداركني من لطف اهللا تعالى 

وكان سبب ذلك أين ذهبت يوماً لزيارة الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ اجلام، بالغار الذي احتفره خارج 
فلما أخذه السلطان، سأل أوالده عمن كان يزوره، فذكروا أناساً . دهلي، وكان قصدي رؤية ذلك الغار

وعادته أنه مىت فعل ذلك مع أحد قلما . من عبيده مبالزميت باملشورفأمر السلطان أربعة . أنا من مجلتهم
حسبنا اهللا ونعم : " فكان أول يوم من مالزمتهم يل يوم اجلمعة، فأهلمين اهللا تعاىل إىل تالوة قوله. يتخلص
م فقرأا ثالثاً وثالثني ألف مرة، وبت باملشور، وواصلت إىل مخسة أيام، يف كل يوم منها أخت" الوكيل 

القرآن وأفطر على املاء خاصة، مث أفطرت بعد مخس، وواصلت أربعاً، وختلصت بعد قتل الشيخ، واحلمد 
  .هللا تعاىل

  ذكر انقباضي عن الخدمة وخروجي عن الدنيا

وملا كان بعد مدة انقبضت عن اخلدمة، والزمت الشيخ اإلمام العامل العابد الزاهد اخلاشع الورع فريد 
كمال الدين عبد اهللا الغاري، وكان من األولياء، وله كرامات كثرية، فقد ذكرت الدهر ووحيد العصر 

. وانقطعت إىل خدمة هذا الشيخ، ووهبت ما عندي للفقراء واملساكني. منها ما شاهدته عند ذكر امسه

فكنت أحب أن أواصل، فكان ينهاين ويأمرين . وكان الشيخ يواصل عشرة أيام، ورمبا واصل عشرين
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وظهر يل من نفسي . إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى: لى نفسي يف العبادة، ويقول يلبالرفق ع
تكاسل بسبب شيء بقي معي، فخرجت عن مجيع ما عندي من قليل وكثري، وأعطيت ثياب ظهري 

  .ولزمت هذا الشيخ مخسة أشهر، والسلطان إذ ذاك غائب ببالد السند. لفقري، ولبست ثيابه

  لطان عني وإبايتي الرجوعذكر بعث الس

  إلى الخدمة واجتهادي في العبادة 

وملا بلغه خرب خروجي عن الدنيا استدعاين وهو يومئذ بسوستان، فدخلت عليه يف زي الفقراء، فكلمين 
أحسن كالم وألطفه، وأراد مين الرجوع إىل اخلدمة فأبيت، وطلبت منه اإلذن يف السفر إىل احلجاز، فأذن 

ت عنه، ونزلت بزاوية تعرف بالنسبة إىل امللك بشري، وذلك يف أواخر مجادى الثانية سنة يل فيه، وانصرف
فاعتكفت ا شهر رجب وعشرة من شعبان، وانتهيت إىل مواصلة مخسة أيام، وأفطرت . اثنتني وأربعني

لت الطعام وكنت إذا أك. وكنت أقرأ القرآن كل يوم، وأجد مبا شاء اهللا. بعدها على قليل أرز دون إدام
  .وأقمت كذلك أربعني يوماً، مث بعث عين ثانية. آذاين، فإذا طرحته وجدت الراحة

  ذكر ما أمرني به من التوجه إلى الصين في الرسالة

وملا كملت يل أربعون يوماً بعث إيل السلطان خيالً مسرجة وجواري وغلماناً وثياباً ونفقة، فلبست ثيابه 
فلما جردا ولبست ثياب السلطان . قاء مبطنة، لبستها أيام اعتكايفوكانت يل جبة قطن زر. وقصدته

وكنت مىت نظرت إىل تلك اجلبة أجد نوراً يف باطين، ومل تزل عندي إىل أن سلبين الكفار . أنكرت نفسي
إمنا بعثت إليك لتتوجه : وملا وصلت إىل السلطان زاد يف إكرامي على ما كنت أعهده، وقال يل. يف البحر

فجهزين مبا أحتاج له، وعني للسفر . فإين أعلم حبك يف األسفار واجلوالن. سوالً إىل ملك الصنيعين ر
  .معي من يذكر بعد

  ذكر سبب بعث الهدية للصين

  وذكر من بعث معي وذكر الهدية 

    

وكان ملك الصني قد بعث إىل السلطان مائة مملوك وجارية ومخسمائة ثوب من الكمخا، منها مائة من 
 تصنع مبدينة الزيتون، ومائة من اليت تصنع مبدينة اخلنسا، ومخسة أمنان من املسك، ومخسة أثواب اليت

وطلب من السلطان يأذن له يف بناء بيت . مرصعة باجلوهر، ومثلها من التراكش مزركشة، ومثلها سيوف
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 السني املهمل بفتح" األصنام بناحية جبل قراجيل املتقدم ذكره، ويعرف املوضع الذي هو به بسمهل 
وملا . وتغلب عليه جيش اإلسالم باهلند فخربوه وسلبوه. وإليه حيج أهل الصني". وسكون امليم وفتح اهلاء 

وصلت هذه اهلدية إىل السلطان كتب إليه بأن هذا املطلب ال جيوز يف ملة اإلسالم إسعافه، وال يباح بناء 
ت بإعطائها أحبنا لك بناءه والسالم على من اتبع فإن رضي. كنيسة بأرض املسلمني إال ملن يعطي اجلزية

وكافأة على هديته خبري منها، وذلك مائة فرس من اجلياد مسرجة ملجمة ومائة مملوك ومائة جارية . اهلدى
من كفار اهلند مغنيات ورواقص، ومائة ثوب بريمية، وهي من القطن وال نظري هلا يف احلسن قيمة الثوب 

، وهي اليت يكون حرير "بضم اجليم وزاي "  شقة من ثياب احلرير املعروفة باجلز منها مائة دينار، ومائة
إحداها مصبوغاً خبمسة ألوان وأربعة، ومائة ثوب من الثياب املعروفة بالصالحية، ومثلها من الشريين 
ائة باف، ومثلها من الشان باف، ومخسمائة ثوب من املرعز، مائة منها سود، ومائة بيض، ومائة محر، وم

خضر، ومائة زرق، ومائة شقة من الكتان الرومي، ومائة فضلة من امللف، وسراجة، وست من القباب، 
وأربع حسك من ذهب، وست حسك من فضة منيلة، وأربعة طسوت من الذهب ذات أباريق كمثلها، 

وستة طسوت من الفضة، وعشر خلع من ثياب السلطان مزركشة، وعشر شواش من لباسه، إحداها 
ة باجلوهر، وعشرة تراكش مزركشة، وأحدها مرصع باجلواهر، وعشرة من السيوف، أحدها مرصع

. وهو قفاز مرصع باجلواهر، ومخسة عشر من الفتيان" دستبان " مرصع الغمد باجلوهر، ودشت بان 

وعني السلطان للسفر معي ذه اهلدية األمري ظهري الدين الزجناين، وهو من فضالء أهل العلم، والفىت 
كافور الشريدار، وإليه سلمت اهلدية، وبعث معنا األمري حممد اهلروي يف ألف فارس ليوصلنا إىل املوضع 

وتوجه صحبتنا أرسال ملك الصني، وهم مخسة عشر رجالً، يسمى كبريهم . الذي نركب منه البحر
 بالضيافة مدة وانفصلنا يف مجع كبري وحملة عظيمة، وأمر لنا السلطان. ترسي، وخدامهم حنو مائة رجل

  .سفرنا ببالده

وكان سفرنا يف السابع عشر لشهر صفر سنة ثالث وأربعني، وهو اليوم الذي اختاروه للسفر، ألم 
خيتارون للسفر من أيام الشهر ثانيه، أو سابعه أو الثاين عشر أو السابع عشر أو الثاين والعشرين أو السابع 

  .ل تلبت على مسافة فرسخني وثلث من حضرة دهليفكان نزولنا يف أول مرحلة مبرت. والعشرين

وضبط امسها بفتح الباء املوحدة وفتح الياء " ورحلنا منها إىل مرتل هيلوور ، ورحلنا منه إىل مدينة بيانة 
، وهي كبرية حسنة البناء مليحة األسواق، ومسجدها اجلامع من "آخر احلروف مع ختفيفها وفتح النون 

وكان ا . واألمري ا مظفر ابن الداية، وأمه هي داية للسلطان. وسقفه حجارةأبدع املساجد، وحيطانه 
قبله امللك جمري ابن أيب الرجاء، أحد كبار امللوك، وقد تقدم ذكره، وهو ينتسب إىل قريش وفيه جترب، وله 

  .قتل من أهل هذه املدينة مجلة، ومثل بكثري منهم. ظلم كثري
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وقدم . اهليئة قاعداً يف أسطوان مرتله، وهو مقطوع اليدين والرجلنيولقد رأيت من أهلها رجالً حسن 
فأمر السلطان بالقبض عليه، . السلطان مرة على هذه املدينة، فتشكى الناس من امللك جمري املذكور

وجعلت يف عنقه اجلامعة وكان يقعد بالديوان بني يدي الوزير، وأهل البلد يكتبون عليه املظامل، فأمره 
ومن كبار أهل هذه املدينة اإلمام العامل عز . مث قتله بعد ذلك. بإرضائهم، فأرضاهم باألموالالسلطان 

لقيته بكاليور عند . الدين الزبريي من ذرية الزبري ابن العوام رضي اهللا عنه، أحد كبار الفقهاء الصلحاء
وضبط امسها "  مدينة كول مث رحلنا من بيانة فوصلنا إىل. امللك عز الدين البنتاين، املعروف بأعظم ملك

ولقينا . ونزلنا خبارجها يف بسيط أفيح. مدينة حسنة ذات بساتني، وأكثر أشجارها العنبا" بضم الكاف 
ا الشيخ الصاحل العابد مشس الدين املعروف بابن العارفني، وهو مكفوف البصر معمر، وبعد ذلك سجنه 

  .السلطان، ومات يف سجنه، وقد ذكرنا حديثه

  غزوة شهدناها بكولذكر 

    

وملا بلغنا إىل مدينة كول، بلغنا أن بعض كفار اهلنود حاصروا بلدة اجلاليل وأحاطوا ا، وهي على مسافة 
قصدناها والكفار يقاتلون أهلها وقد أشرفوا على التلف، ومل يعلم الكفار بنا، حىت . سبعة أميال من كول

وثالثة آالف راجل، فقتلناهم عن آخرهم، واحتوينا على صدقنا احلملة عليهم، وهم يف حنو ألف فارس، 
خيلهم وأسلحتهم، واستشهد من أصحابنا ثالثة وعشرون فارساً ومخسة ومخسون راجالً، واستشهد 

. فكتبنا إىل السلطان خبربه، وأقمنا يف انتظار اجلواب. الفىت كافور الساقي الذي كانت اهلدية مسلمة بيده

وكان . ك يرتلون من جبل هنالك منيع، فيغريون على نواحي بلدة اجلاليلوكان الكفار يف أثناء ذل
  .أصحابنا يركبون كل يوم مع أمري تلك الناحية ليعينوه على مدافعتهم

  ذكر محنتي باألسر وخالصي منه

  وخالصي من شدة بعده على يد ولي من أولياء اهللا تعالى 

. خلنا بستاناً نقيل فيه، وذلك يف فصل القيظويف بعض تلك األيام ركبت يف مجاعة من أصحايب، ود

فاتبعناهم فتفرقوا، وتفرق . فسمعنا الصياح، فركبنا وحلقنا كفاراً أغاروا على قرية من قرى اجلاليل
فخرج علينا مجلة من الفرسان والرجال من غيضة . وانفردت يف مخسة من أصحابنا. أصحابنا يف طلبهم

وال طريق بني . عين حنو عشرة منهم، مث انقطعوا عين إال ثالثة منهمواتب. هنالك، ففررنا منهم لكثرم
فنشبت يد فرسي بني احلجارة فرتلت عنه، واقتلعت يده، وعدت إىل . يدي، وتلك األرض كثرية احلجارة
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والعادة باهلند أن يكون مع اإلنسان سيفان أحدمها معلق بالسراج ويسمى الركايب واآلخر يف . ركوبه
 سيفي الركايب من غمده، وكانت حليته ذهباً، فرتلت فأخذته وتقلدته وركبت، وهم يف فسقط. التركش

  .مث وصلت إىل خندق عظيم فرتلت ودخلت يف جوفه فكان آخر عهدي م. أثري

فمشيت عليها وال أعرف منتهاها، فبينا أنا . مث خرجت إىل واد يف وسط شجراء ملتفة يف وسطها طريق
عني رجالً من الكفار بأيديهم القسي فأحدقوا يب، وخفت أن يرموين رمية يف ذلك خرج علي حنو أرب

وهم ال . رجل واحد إن فررت منهم، وكنت غري متدرع، فألقيت بنفسي إىل األرض، واستأسرت
يقتلون من فعل ذلك، فأخذوين وسلبوين مجيع ما علي، غري جبة وقميص وسروال، ودخلوا يب إىل تلك 

 موضع جلوسهم منها على حوض ماء بني تلك األشجار، وأتوين خببز ماش وهو الغابة، فانتهوا يب إىل
وكان معهم مسلمان، كلماين بالفارسية، وسأالين عن شأين، . اجللبان فأكلت منه وشربت من املاء

ال بد أن يقتلك هؤالء أو غريهم، ولكن هذا : فأخربما ببعضه وكتمتهما أين من جهة السلطان فقاال يل
فوكل يب ثالثة منهم، أحدهم . وأشاروا إىل رجل منهم، فكلمته بترمجة املسلمني وتلطفت له. مقدمهم

وكلمين أولئك الثالثة، ففهمت منهم أم أمروا بقتلي واحتملوين . شيخ ومعه ابنه واآلخر أسود خبيث
. خ وابنهوسلط اهللا على األسود منهم محى مرعدة، فوضع رجليه علي، ونام الشي. عشي النهار إىل كهف

فلما أصبح الصباح، تكلموا فيما بينهم، وأشاروا إيل بالرتول معهم إىل احلوض، وفهمت أم يريدون 
قتلي، فكلمت الشيخ وتلطفت إليه فرق يل، وقطعت كمي قميصي وأعطيته إيامها، لكي ال يأخذه 

  .أصحابه يف إن فررت

أصحام فأشاروا إيل بالرتول معهم، فرتلنا وملا كان عند الظهر مسعنا كالماً عند احلوض، فظنوا أم 
وجلس ثالثتهم أمامي، وأنا مواجه . ووجدنا قوماً آخرين، فأشاروا عليهم أن يذهبوا يف صحبتهم فأبوا

ووضعوا حبل قنب كان معهم باألرض، وأنا أنظر إليهم وأقول يف نفسي، ذا احلبل يربطوين عند . هلم
الثة من أصحام الذين أخذوين، فتكلموا معهم، وفهمت أم وأقمت كذلك ساعة، مث جاء ث. القتل

كأنه اعتذر مبرضه، وكان أحد هؤالء الثالثة . ألي شيء ما قتلتموه ؟ فأشار الشيخ إىل األسود: قالوا هلم
فأخذت اجلبة اليت كانت . اذهب: فقال. نعم: أتريد أن أسرحك ؟ فقلت: شاباً حسن الوجه، فقال يل

. وأعطاين منرية بالية عنده وأراين الطريق، فذهبت وخفت أن يبدو هلم، فيدركونين. اعلي فأعطيته إياه

  .فدخلت غيضة قصب وأخفيت نفسي فيها إىل أن غابت الشمس

مث خرجت وسلكت الطريق اليت أرانيها الشاب، فأفضت يب إىل ماء فشربت منه، وسرت إىل ثلث الليل، 
لكت الطريق فوصلت ضحى إىل جبل من الصخر عاٍل فلما أصبحت س. فوصلت إىل جبل، فنمت حتته

  .فيه شجر أم غيالن والسدر، فكنت أجين النبق فآكله حىت أثر الشوك يف ذراعي آثاراً هي باقية حىت اآلن
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مث نزلت من ذلك اجلبل إىل أرض مزروعة قطناً، وا أشجار اخلروع، وهنالك باين، والباين عندهم بئر 
جارة هلا درج يرتل عليها إىل ورد املاء وبعضها يكون يف وسطه وجوانبه القباب متسعة جداً مطوية باحل

من احلجر والسقائف واالس، ويتفاخر ملوك البالد وأمراؤها بعمارا يف الطرقات اليت ال ماء ا، 
ليج وملا وصلت إىل الباين شربت منه ووجدت عليه شيئاً من عسا. وسنذكر بعض ما رأيناه منها فيما بعد

فبينما أنا . اخلردل، قد سقطت ملن غسلها، فأكلت منها، وادخرت باقيها، ومنت حتت شجرة خروع
كذلك إذ ورد الباين حنو أربعني فارساً مدرعني، فدخل بعضهم إىل املزرعة، مث ذهبوا وطمس اهللا 

جرة إزاء وأتى أحدهم ش. ونزلوا إىل الباين. مث جاء بعدهم حنو مخسني يف السالح. أبصارهم دوين
وأقاموا . الشجرة اليت كنت حتتها، فلم يشعر يب، ودخلت إذ ذاك يف مزرعة القطن، وأقمت ا بقية اري

فعلمت أم قد مروا أو ناموا، . فلما كان الليل هدأت أصوام. على الباين يغسلون ثيام ويلعبون
ىل باين آخر عليه قبة، فرتلت إليه فخرجت حينئذ، واتبعت أثر اخليل والليل مقمر، وسرت حىت انتهيت إ

وشربت من مائه، وأكلت من عساليج اخلردل اليت كانت عندي، ودخلت القبة فوجدا مملوءة بالعشب 
مما جيمعه الطري، فنمت عليها، وكنت أحس حركة حيوان يف ذلك العشب أظنه حية فال أبايل ا ملا يب 

.  إىل قرية خربة، وسلكت سواها، فكانت كمثلهافلما أصبحت سلكت طريقاً واسعة تفضي. من اجلهد

وأقمت كذلك أياماً، ويف بعضها وصلت إىل أشجار ملتفة، بينها حوض ماء، وداخلها شبه بيت، وعلى 
جوانب احلوض نبات األرض كالنجيل وغريه، فأردت أن أقعد هنالك حىت يبعث اهللا من يوصلين إىل 

ى طريق وجدت ا أثر البقر، ووجدت ثوراً عليه بردعة مث إين وجدت يسري قوة، فنهضت عل. العمارة
. فاتبعت طريقاً أخرى، فأفضت يب إىل قرية خربة. ومنجل، فإذا تلك الطريق تفضي إىل قرى الكفار

فلما كان الليل دخلت القرية، . ورأيت ا أسودين عريانني فخفتهما، وأقمت حتت أشجار هنالك
خابية كبرية، يصنعوا الختزان الزرع، ويف أسفلها نقب يسع ووجدت داراً يف بيت من بيوا شبه 

وكان فوقها طائر . الرجل، فدخلتها ووجدت داخلها مفروشاً بالتنب وفيه حجر جعلت رأسي عليه ومنت
  .يرفرف جبناحيه أكثر الليل وأظنه كان خياف فاجتمعنا خائفني

بت، ويف السابع منها وصلت إىل قرية وأقمت على تلك احلال سبعة أيام من يوم أسرت، وهو يوم الس
للكفار عامرة، وفيها حوض ماء، ومنابت خضر فسألتهم الطعام فأبوا أن يعطوين، فوجدت حول بئر ا 

وجئت القرية فوجدت مجاعة كفار هلم طليعة، فدعاين طليعتهم فلم أجبه، وقعدت . أوراق فجل فأكلتها
ربين به، فلم ألتفت إليه لعظيم ما يب من اجلهد، فأتى أحدهم بسيف مسلول ورفعه ليض. إىل األرض

  .ففتشين فلم جيد عندي شيئاً، فأخذ القميص الذي كنت أعطيت كميه للشيخ املوكل يب
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. وملا كان يف اليوم الثامن اشتد يب العطش وعدمت املاء، ووصلت إىل قرية خراب، فلم أجد ا حوضاً

فاتبعت طريقاً، . تمع ا ماء املطر فيشربون منه مجيع السنةوعادم بتلك القرى أن يصنعوا أحواضاً جي
فافضت يب إىل بئر غري مطوية، عليها حبل مضنوع من نبات األرض وليس فيه آنية يستقى ا، فربطت 
خرقة كانت على رأسي يف احلبل، وامتصصت ما تعلق ا من املاء، فلم يروين، فربطت خفي واستقيت 

به ثانياً، فانقطع احلبل ووقع اخلف يف البئر، فربطت اخلف اآلخر وشربت حىت به فلم يروين، فاستقيت 
فبينا أنا أربطها وأفكر يف . رويت، مث قطعته فربطت أعاله على رجلي حببل البئر، وخبرق وجدا هنالك

. حايل إذ الح يل شخص، فنظرت إليه فإذا رجل أسود اللون بيده إبريق وعكاز، وعلى كاهله جراب

جه " جيكس : فقال يل بالفارسية. عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: فقلت له. سالم عليكم: يلفقال 
مث ربط إبريقه حببل كان معه واستقى . وأنا كذلك: فقال يل. أنا تائه: من أنت ؟ فقلت له: معناه" كسى 

. قلي مع قليل أرزمث فتح جرابه، فأخرج منه غرفة محص أسود م. إصرب: ماء، فأردت أن أشرب، فقال يل

حممد، : وسألين عن امسي فقلت له. فأكلت منه وشربت، وتوضأ وصلى ركعتني، وتوضأت أنا وصليت
ترافقين ؟ . بسم اهللا: مث قال يل. فتفاءلت بذلك وسررت به. القلب الفارح: وسألته عن امسه فقال يل

ما : فقال يل. ع النهوض فقعدتمث وجدت فتوراً يف أعضائي، ومل أستط. فمشيت معه قليالً. نعم: فقلت
سبحان اهللا، اركب : فقال. كنت قادراً على املشي قبل أن ألقاك، فلما لقيتك عجزت: فقلت له. شأنك

. ال بد لك فركبت على عنقه. يقويين اهللا: فقال. إنك ضعيف، وال تستطيع ذلك: فقلت له. فوق عنقي

  .كثرت من ذلكحسبنا اهللا ونعم الوكيل، فأ: وقال يل أكثر من قراءة

وغلبتين عيين فلم أفق إال لسقوطي على األرض، فاستيقظت ومل أر للرجل أثراً، وإذا أنا يف قرية عامرة، 
ما اسم هذه القرية : فدخلتها فوجدا لرعية اهلنود وحاكمها من املسلمني، فأعلموه يب فجاء إيل فقلت له

ومحلين ذلك احلاكم إىل بيته، . ابنا فرسخانوبينها وبني مدينة كول حيث أصح. تاج بوره: ؟ فقال يل
عندي ثوب وعمامة أودعهما عندي رجل عريب مصري من : وقال يل. فأطعمين طعاماً سخناً واغتسلت

فأتى ما، فوجدما من ثيايب اليت . هاما ألبسهما إىل أن أصل إىل احمللة: فقلت له. أهل احمللة اليت بكول
  .فطال تعجيب من ذلك. ا قدمنا كولكنت قد وهبتها لذلك العريب مل

وفكرت بالرجل الذي محلين على عنقه، فتذكرت ما أخربين به ويل اهللا تعاىل أبو عبد اهللا املرشدي، 
ستدخل أرض اهلند وتلقى ا أخي وخيلصك من شدة تقع : حسبما ذكرناه يف السفر األول، إذ قال يل

قلب الفارح وتفسريه بالفارسية دلشاد، فعلمت أنه هو ال: وتذكرت قوله ملا سألته عن امسه فقال. فيها
ومل حيصل يل من صحبته إال املقدار الذي ذكر، وأتيت تلك الليلة . الذي أخربين بلقائه، وأنه من األولياء
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إىل أصحايب بكول معلماً هلم بسالميت، فجاءوا إيل بفرس وثياب، واستبشروا يب ووجدت جواب 
 يسمى بسنبل اجلامدار، عوضاً من كافور املستشهد، وأمرنا أن نتمادى السلطان قد وصلهم، وبعث بفىت

ووجدم أيضاً قد كتبوا للسلطان مبا كان من أمري، وتشاءموا ذه السفرة ملا جرى فيها . على سفرنا
فلما رأيت تأكيد السلطان يف السفر أكدت عليهم، وقوي . علي وعلى كافور، وهم يريدون أن يرجعوا

أال ترى ما اتفق يف بداية هذه السفرة ؟ والسلطان يعذرك، فلنرجع إليه أو تقيم حىت يصل : وافقال. عزمي
فرحلنا من كول ونزلنا برج بوره، وبه . ال ميكن املقام، وحيثما كنا أدركنا اجلواب: فقلت هلم. جوابه

ه إال ثوباً من زاوية حسنة، فيها شيخ حسن الصورة والسرية يسمى مبحمد العريان، ألنه ال يلبس علي
وهو تلميذ الصاحل الويل حممد العريان القاطن بقرافة مصر نفع . سرته إىل أسفل، وباقي جسده مكشوف

  .اهللا به

    حكاية هذا الشيخ 

. وكان من أولياء اهللا تعاىل، قائماً على قدم التجرد، يلبس تنورة، وهو ثوب يستر من سرته إىل أسفل

اآلخرة أخرج كل ما بقي بالزاوية من طعام وإدام وماء، وفرقه على ويذكر أنه كان إذا صلى العشاء 
وكانت عادته أن يطعم أصحابه عند الصباح . املساكني، ورمى بفتيلة السراج وأصبح على غري معلوم

فكان اخلبازون والفوالون يستبقون إىل زاويته، فيأخذ منهم مقدار ما يكفي الفقراء، ويقول . خبزاً وفوالً
ومن حكاياته أنه . اقعد، حىت يأخذ أول ما يفتح به عليه يف ذلك اليوم قليالً أو كثرياً: نه ذلكملن أخذ م

ملا وصل قازان ملك التتر إىل الشام بعساكره، وملك دمشق ما عدا قلعتها، وخرج امللك الناصر إىل 
اصر إذ ذاك وامللك الن. مدافعته، ووقع اللقاء على مسرية يومني من دمشق، مبوضع يقال له قشحب

وأخذ قيداً فقيد به فرس امللك . وكان الشيخ العريان يف صحبته فرتل. حديث السن مل يعهد الوقائع
فثبت امللك الناصر وهزم . الناصر لئال يتزحزح عند اللقاء حلداثة سنه فيكون ذلك سبب هزمية املسلمني

ومل يعد التتر إىل قصد بالد .  من املياهالتتر هزمية شنعاء، قتل منهم فيها كثري وغرق كثري مبا أرسل عليه
وأخربين الشيخ حممد العريان املذكور تلميذ هذا الشيخ أنه حضر هذه الوقيعة وهو . اإلسالم بعدها
" ورحلنا من برج بوره ونزلنا على املاء املعروف باب سياه، مث رحلنا إىل مدينة قنوج . حديث السن

مدينة كبرية حسنة العمارة حصينة رخيصة " و ساكن وجيم وضبط امسها بكسر القاف وفتح النون ووا
وكان ا الشيخ . وعليها سور عظيم، وقد تقدم ذكرها. األسعار كثرية السكر، ومنها حيمل إىل دهلي

صاحب " جوبني " معني الدين الباخرزي، أضافنا ا، وأمريها فريوز البدخشاين من ذرية رام جور 
لصلحاء الفضالء املعروفني مبكارم األخالق يعرفون بأوالد شرف جهان، وسكن ا مجاعة من ا. كسرى

  .وكان جدهم قاضي القضاة بدولة آباد، وهو من احملسنني املتصدقني، وانتهت الرياسة ببالد اهلند إليه
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حكاية يذكر أنه عزل مرة عن القضاء وكان له أعداء، فادعى أحدهم عند القاضي الذي ويل بعده أن له 
مب : فبعث القاضي له، فقال لرسوله. ف دينار قبله، ومل تكن له بينة، وكان قصده أن حيلفهعشرة آال

وبلغ . فبعث إىل جملس القاضي عشرة آالف، وسلمت للمدعي. بعشرة آالف دينار: ادعى علي ؟ فقال
. فخربه السلطان عالء الدين، وصح عنده بطالن تلك الدعوى، فأعاده إىل القضاء، وأعطاه عشرة آال

وأقمنا ذه املدينة ثالثاً، ووصلنا فيها جواب السلطان يف شأين بأنه مل يظهر لفالن أثر، فيتوجه وجيه 
مث رحلنا من هذه املدينة فرتلنا مبرتل هنول مث مبرتل وزير بور مث مبرتل . امللك قاضي دولة آباد عوضاً منه

وهي صغرية، وهلا أسواق " يم وواو وراء وضبط امسها بفتح امل" البجالصة، مث وصلنا إىل مدينة موري 
ولقيت ا الشيخ الصاحل املعمر قطب الدين املسمى حبيدر الفرغاين، وكان حبال املرض، فدعاين . حسنة

وزودين رغيف شعري، وأخربين أن عمره ينيف على مائة ومخسني، وذكر يل أصحابه أنه يصوم الدهر، 
ام يف خلوته أربعني يوماً يقتات فيها بأربعني مترة، يف كل يوم ويواصل كثرياً، ويكثر األعتكاف، ورمبا أق

وقد رأيت بدهلي الشيخ املسمى برجب الربقعي دخل اخللوة بأربعني مترة فأقام ا أربعني يوماً مث . واحدة
بفتح وسكون " مث رحلنا ووصلنا إىل مدينة مره وضبط امسها . خرج، وفضل معه منها ثالث عشرة مترة

وا القمح الطيب الذي . ، وهي مدينة كبرية، أكثر سكاا كفار حتت الذمة، وهي حصينة"ء الراء وها
ليس مثله بسواها، ومنها حيمل إىل دهلي، وحبوبه طوال شديدة الصفرة ضخمة، ومل أر قمحاً مثله إال 

د كبار األجسام ، وهي قبيلة من قبائل اهلنو"بفتح الالم " وتنسب هذه املدينة إىل املالوة . بأرض الصني
. عظام اخللق حسان الصور، لنسائهم اجلمال الفائق، وهن مشهورات بطيب اخللوة ووفرة احلظ من اللذة

وضبط امسها بفتح العني والم " مث سافرنا إىل مدينة عالبور . وكذا نساء املرهتة ونساء جزيرة ذيبة املهل
سكاا الكفار حتت الذمة، وعلى مسرية يوم مدينة صغرية أكثر " وألف وباء موحدة مضمومة وواو وراء 

بفتح اجليم وسكون النون " وهو سلطان جنبيل " بفتح القاف والتاء املعلوة " منها سلطان كافر امسه قتم 
  .الذي حاصر مدينة كيالري وقتل بعد ذلك" وكسر الباء املوحدة وياء مد والم 

    حكاية 

وكان . ري، وهي على ر اللجون، كثرية القرى واملزارعكان هذا السلطان الكافر قد حاصر مدينة راب
" أمريها خطاب األفغاين، وهو أحد الشجعان واستعان السلطان الكافر بسلطان كافر مثله يسمى رجو 

وبلده يسمى سلطان بور، وحاصر مدينة رابري، فبعث خطاب إىل السلطان " بفتح الراء وضم اجليم 
املدد وهو على مسرية أربعني من احلضرة، فخاف أن يتغلب الكفار عليه، يطلب منه اإلعانة، فأبطأ عليه 

فجمع من قبيلة األفغان حنو ثالمثائة ومثلهم من املماليك، وحنو أربعمائة من سائر الناس، وجعلوا العمائم 
 وتقدم خطاب. يف أعناق خيلهم، وهي عادة أهل اهلند إذا أرادوا املوت وباعوا نفوسهم من اهللا تعاىل
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وقبيلته وتبعهم الناس، وفتحوا الباب عند الصبح، ومحلوا على الكفار محلة واحدة، وكانوا حنو مخس 
ومل ينج من . قتم ورجو، وبعثوا برأسيهما إىل السلطان: عشر ألفاً، فهزموهم بإذن اهللا وقتلوا سلطانيهم

  .الكفار إال الشريد

  ذكر أمير عالبور واستشهاده

وكان أمري عالبور بدر احلبشي من عبيد السلطان، وهو من األبطال الذين تضرب م األمثال، وكان ال 
  .يزال يغري على الكفار منفرداً بنفسه، فيقتل ويسيب، حىت شاع خربه واشتهر أمره وهابه الكفار

نصف من وأخربت أنه كان يشرب حنو رطل و. وكان طويالً ضخماً يأكل الشاة عن آخرها يف أكلة
فاتفق أنه أغار مرة يف . السمن بعد غذائه على عادة احلبشة ببالدهم، وكان له ابن يدانيه يف الشجاعة

مجاعة من عبيده على قرية للكفار فوقع به الفرس يف مطمورة، واجتمع عليه أهل القرية فضربه أحدهم 
يدخل الرجل يده فيها فتكسو حديدة شبه سكة احلرث، " بقاف معقود وتاء معلوة " بقتارة، والقتارة 

وقاتل عبيده أشد . ذراعه ويفضل منها مقدار ذراعني، وضربتها ال تبقي، فقتله بتلك الضربة ومات فيها
. القتال، فتغلبوا على القرية وقتلوا رجاهلا وسبوا نساءها وأخرجوا الفرس من املطمورة ساملاً، فأتوا به ولده

رس وتوجه إىل دهلي، فخرج عليه الكفار، فقاتلهم حىت قتل، فكان من االتفاق الغريب أنه ركب الف
مث سافرنا إىل مدينة . وعاد الفرس إىل أصحابه، فدفعوه إىل أهله، فركبه صهر له، فقتله الكفار عليه أيضاً

ويقال فيه " وضبط امسها بفتح الكاف املعقود وكسر الالم وضم الياء آخر احلروف وواو وراء " كاليور 
لري، وهي مدينة كبرية هلا حصن منيع منقطع يف رأس شاهق، على بابه صورة فيل وفيال من كيا: أيضاً

وأمري هذه املدينة أمحد بن سريخان، فاضل كان . احلجارة، وقد مر ذكره يف اسم السلطان قطب الدين
 فقلت يكرمين أيام إقاميت عنده قبل هذه السفرة، ودخلت عليه يوماً وهو يريد توسيط رجل من الكفار،

. وكان ذلك سبب خالصه. باهللا ال تفعل ذلك، فإين ما رأيت أحداً قط يقتل مبحضري، فأمر بسجنه: له

وضبط امسها بفتح الباء املعقودة وسكون الراء وفتح الواو " ورحلنا من مدينة كاليور إىل مدينة برون 
والسباع ا . ريم التركي األصلمدينة صغرية للمسلمني بني بالد الكفار، أمريها حممد بن ب" وآخره نون 

حىت قتل من . كثرية، وذكر يل بعض أهلها أن السبع كان يدخل إليها ليالً، وأبواا مغلقة فيفترس الناس
  .أهلها كثرياً، وكانوا يعجبون يف شأن دخوله

.  السريروأخربين حممد التوفريي من أهلها، وكان جاراً يل ا أنه دخل داره ليالً وافترس صبياً من فوق

وأخربين غريه أنه كان مع مجاعة يف دار عرس فخرج أحدهم حلاجة فافترسه أسد فخرج أصحابه يف 
ومن . وذكروا أنه كذلك فعله بالناس. طلبه، فوجدوه مطرحاً بالسوق وقد شرب دمه، ومل يأكل حلمه
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رة املعروفني العجب أن بعض الناس أخربين أن الذي يفعل ذلك ليس بسبع، وإمنا هو آدمي من السح
ولنذكر بعضاً من أخبار . وملا أخربت بذلك أنكرته، وأخربين به مجاعة. باجلوكية، يتصور يف صورة سبع

  .هؤالء السحرة

  ذكر السحرة الجوكية

    

وهؤالء الطائفة تظهر منهم العجائب، منها أن أحدهم يقيم األشهر ال يأكل وال يشرب، وكثري منهم 
ومسعت أن . فال يترك له إال موضع يدخل منه اهلواء، ويقيم ا الشهور. حتفر هلم حتت األرض وتبىن عليه

هم، قد رفعت له طبلة، ورأيت مبدينة منجرور رجالً من املسلمني ممن يتعلم من. بعضهم يقيم كذلك سنة
. فال أدري كم أقام بعدي. وأقام بأعالها، ال يأكل وال يشرب مدة مخسة وعشرين يوماً، وتركته كذلك

والناس يذكرون أم يركبون حبوباً، يأكلون احلبة منها أليام معلومة وأشهر، فال حيتاج يف تلك املدة إىل 
ومنهم من يقتصر يف أكله على . يعظمهم وجيالسهموالسلطان . وخيربون بأمور معيبة. طعام وال شراب

وال . والظاهر من حاهلم أم عودوا أنفسهم الرياضة. البقل، ومنهم من ال يأكل اللحم وهم األكثرون
إنه إذا قتل : ومنهم من ينظر إىل اإلنسان فيقع ميتاً من نظرته، وتقول العامة. حاجة هلم يف الدنيا وزينتها

. وأكثر ما يكون هذا يف النساء. أكل قلبه: ويقولون. امليت، وجد دون قلببالنظر، وشق عن صدر 

  .واملرأة اليت تفعل ذلك تسمى كفتار

حكاية ملا وقعت ااعة العظمى ببالد اهلند بسبب القحط، والسلطان ببالد التلنك، نفذ أمره أن يعطى 
لوزير، ووزع املساكني منهم فجمعهم ا. ألهل دهلي ما يقوم حبساب رطل ونصف للواحد يف اليوم

فكان عندي منهم مخسمائة نفس، فعمرت هلم سقائف يف واٍد ، . على األمراء والقضاة ليتولوا إطعامهم
إا : فلما كان يف بعض األيام أتوين بامرأة منهم وقالوا. وكنت أعطيتهم نفقتهم مخسة أيام. وأسكنتهم ا

فأمرم أن يذهبوا ا إىل نائب .  وأتوا بالصيب ميتاًوقد أكلت قلب صيب كان إىل جانبها،. كفتارة
وذلك بأن مألوا أربع جرات باملاء وربطوها بيديها ورجليها وطرحوها يف ر . السلطان، فأمر باختبارها

وأتى . فأمر بإحراقها بالنار. فعلم أا كفتار، ولو مل تطف على املاء مل تكن بكفتار. اجلون، فلم تغرق
  .وزعموا أنه من تبخر به أمن يف تلك السنة من سحر كفتار. االً ونساء فأخذوا رمادهاأهل البلد رج

حكاية بعث إيل السلطان يوماً وأنا عنده باحلضرة، فدخلت عليه وهو يف خلوة، وعنده بعض خواصه 
ورجالن من هؤالء اجلوكية، وهم يلتحفون باملالحف، ويغطون رؤوسهم ألم ينتفوا بالرماد، كما 

إن هذا العزيز من بالد بعيدة، فأرياه ما مل يره، : فأمرين باجللوس فجلست فقال هلما. نتف الناس آباطهمي
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فتربع أحدمها، مث ارتفع عن األرض حىت صار يف اهلواء فوقنا متربعاً، فعجبت منه، وأدركين . نعم: فقاال
. عدت، وهو على حاله متربعفأمر السلطان أن أسقى دواء عنده، فأفقت وق. الوهم فوقعت على األرض

فأخذ صاحبه نعالً له من شكارة كانت معه فضرب ا األرض كاملغتاظ فصعدت إىل أن علت فوق عنق 
إن املتربع هو : فقال السلطان. املتربع وجعلت تضرب يف عنقه، وهو يرتل قليالً قليالً حىت جلس معنا

فانصرفت . مرم أن يأتوا بأعظم مما رأيتلوال أين أخاف على عقلك أل: مث قال. تلميذ صاحب النعل
  .عنه، وأصابين اخلفقان، ومرضت، حىت أمر يل بشربة أذهبت ذلك عين

سافرنا من مدينة برون إىل مرتل أمواري مث مرتل كجرا، وبه حوض عظيم : ولنعد ملا كنا بسبيله فنقول
يف وسطه ثالث قباب من احلجارة و. طوله حنو ميل، وعليه الكنائس فيها األصنام، قد مثل ا املسلمون

ويسكن هنالك مجاعة من اجلوكية، وقد لبدوا . احلمر على ثالث طباق، وعلى أركانه األربع قباب
وكثري من املسلمني . شعورهم، وطالت، حىت صارت يف طوهلم، وغلبت عليهم صفرة األلوان من الرياضة

ن برص أو جذام يأوي إليهم مدة طويلة فيربأ يتبعوم ليتعلموا منهم، ويذكرون أن من كانت به عاهة م
وأول ما رأيت هذه الطائفة مبحلة السلطان طرمشريين ملك تركستان، وكانوا حنو . بإذن اهللا تعاىل

وهلم شبه القرن . فحفر هلم غاراً حتت األرض، وكانوا مقيمني به ال خيرجون إال لقضاء حاجة. اخلمسني
ومنهم الرجل الذي صنع السلطان غياث . وشأم كله عجب. عتمةيضربونه أول النهار وآخره، وبعد ال

الدين الدامغاين سلطان بالد املعرب حبوباً يأكلها تقويه على اجلماع، وكان من أخالطها برادة احلديد 
وويل ابن أخيه ناصر الدين فأكرم هذا اجلوكي . فأعجبه فعلها، فأكل منها أزيد من مقدار احلاجة فمات

  .ورفع قدره

    

وضبط امسها بفتح اجليم املعقود وسكون النون وكسر الدال املهمل وياء " مث سافرنا إىل مدينة جنديري 
مدينة عظيمة هلا أسواق حافلة يسكنها أمري أمراء تلك البالد عز الدين البنتاين وهو املدعو " مد وراء 

فقيه عز الدين الزبريي، والفقيه وممن كان جيالسه ال. بأعظم ملك، وكان خرياً فاضالً جيالس أهل العلم
العامل وجيه الدين البياين نسبة إىل مدينة بيانة، اليت تقدم ذكرها، والفقيه القاضي املعروف بقاضي خاصة، 

وإمامهم مشس الدين، وكان النائب عنه على أمور املخزن يسمى قمر الدين، ونائبه على أمور العسكر 
وأعظم ملك ال يظهر إال يف يوم اجلمعة .  يديه تعرض العساكرسعادة التلنكي من كبار الشجعان، وبني

، وهي "وضبط امسها بكسر الظاء املعجم " مث سرنا من جنديري إىل مدينة ظهار . أو يف غريها نادراً
ومن هذه املدينة حتمل أوراق . مدينة املالوة، أكرب عمار تلك البالد، وزرعها كثري، خصوصاً القمح

بينهما أربعة وعشرون يوماً، وعلى الطريق بينهما أعمدة منقوش عليها عدد األميال التنبول إىل دهلي و
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فإذا أراد املسافر أن يعلم عدد ما سار يف يومه، وما بقي له إىل املرتل وإىل املدينة اليت . فيما بني عمودين
  .من أهل ذيبة املهلومدينة ظهار إقطاع للشيخ إبراهيم الذي . يقصدها قرأ النقش الذي يف األعمدة فعرفه

وصار يزدرعها . حكاية كان الشيخ إبراهيم قدم على هذه املدينة ونزل خبارجها، فأحيا أرضاً مواتاً هنالك
ويزرع الناس بطيخاً فيما جياوره فال يكون . ليس بتلك األرض مثلها. بطيخاً، فتأيت يف الغاية من احلالوة

د السلطان إىل بالد املعرب أهدى إليه هذا الشيخ بطيخاً فلما قص. مثله، وكان يطعم الفقراء واملساكني
فعمرها أحسن عمارة، . فقبله واستطابه، وأقطعه مدينة ظهار، وأمره أن يعمر زاوية بربوة يشرف عليها

مث قدم على السلطان ومحل إليه ثالثة عشر لكاً، . وكان يطعم ا الوارد والصادر، وأقام على ذلك أعواماً
فقبضه منه ومل يعجب السلطان فعله، لكونه .  مما كنت أطعمه الناس، وبيت املال أحق بههذا فضل: فقال

وذه املدينة أراد ابن أخت الوزير خواجه جهان أن يفتك . مجع املال ومل ينفق مجيعه يف إطعام الطعام
ه، وعلى مجاعة فنمى خربه إىل خاله فقبض علي. خباله، ويستويل أمواله، ويسري إىل القائم ببالد املعرب

  .األمراء، وبعثهم إىل السلطان، فقتل األمراء، ورد ابن أخته إليه فقتله الوزير

    حكاية 

فاستحضرها . وملا رد ابن أخت الوزير إليه أمر به أن يقتل كما قتل أصحابه، وكانت له جارية حيبها
فلما كان من الليل، . ملء تبناًوأطعمها التنبول وأطعمته، وعانقها مودعاً، مث طرح للفيلة، وسلخ جلده و

خرجت اجلارية من الدار، فرمت بنفسها يف بئر هنالك تقرب من املوضع الذي قتل فيه، فوجدت ميتة من 
وتفسري ذلك بلسام قرب . عاشقان" كور " فأخرجت ودفن حلمه معها يف قرب واحد، ومسي قبور . الغد

" وظبط امسها بضم اهلمزة وفتح اجليم وياء ونون " جني مث سافرنا من مدينة ظهار إىل مدينة أ. العاشقني

وكا يسكنها امللك ناصر الدين بن عني امللك، من الفضالء الكرماء العلماء، . مدينة حسنة كثرية العمارة
وذه املدينة كان سكىن الفقيه . وقد زرت قربه هنالك، وسنذكره. استشهد جبزيرة سندابور حني افتتحها

مث سافرنا من مدينة أجني إىل مدينة دولة آباد، وهي املدينة . ين املغريب الغرناطي األصلالطبيب مجال الد
وهي منقسمة ثالثة . الضخمة العظيمة الشأن املوازية حلضرة دهلي، يف رفعة قدرها واتساع خطتها

تح بف" أحدها دولة آباد وهو خمتص بسكىن السلطان وعساكره، والقسم الثاين امسه الكتكة : أقسام
، والقسم الثالث قلعتها اليت ال مثل هلا وال نظري يف احلصانة وتسمى "الكافني والتاء املعلوة اليت بينهما 

وذه ". بضم الدال املهمل وفتح الواو وسكون الياء وقاف معقود مكسور وياء مد وراء " الدويقري 
نائب عن السلطان ا، وببالد صاغر املدينة سكىن اخلان األعظم قطلوخان معلم السلطان وهو أمريها، وال

وقلعة . وبالد التلنك وما أضيف إىل ذلك، وعمالتها مسرية ثالثة أشهر، عامرة كلها حلكمه ونوابه فيها
الدويقري اليت ذكرناها يف قطعة حجر يف بسيط من األرض، قد حنتت وبين بأعالها قلعة يصعد إليها بسلم 
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وفيها سجن أهل اجلرائم . ا املفردون وهم الزماميون بأوالدهمويسكن . مصنوع من جلود ويرفع ليالً
وا فريان ضخام أعظم من القطوط، والقطوط رب منها، وال تطيق مدافعتها . العظيمة يف جيوب ا

  .وقد رأيتها هناك، فعجبت منها. وال تصاد إال حببل تدار عليها. ألا تغلبها

: قال.  سجن مرة يف جب ذه القلعة، يسمى جب الفريانحكاية أخربين امللك خطاب األفغاين أنه

إقرأ : مث إين رأيت يف النوم قائالً يقول يل. فأقاتلها، وألقى من ذلك جهداً. فكانت جتتمع علي ليالً لتأكلين
وكان سبب . فلما أمتمتها أخرجت. فقرأا: قال. سورة أإلخالص مائة ألف مرة، ويفرج اهللا عنك

فبلغ . وأكلت الفريان أصابعه وعينيه فمات. ان مسجوناً يف جب جياورين فمرضخروجي أن ملك مل ك
وإىل هذه القلعة جلأ ناصر الدين بن ملك مل . أخرجوا خطاباً لئال يتفق له مثل ذلك: ذلك السلطان فقال

 وأهل بالد دولة آباد هم قبيل املرهتة الذين خص اهللا. املذكور، والقاضي جالل، حني هزمهما السلطان

وهلن من طيب اخللوة واملعرفة أكثر حبركات اجلماع . نساءهم باحلسن، وخصوصاً يف األنوف واحلواجب
وهم . وأكثر جتارم يف اجلواهر، وأمواهلم طائلة. وكفار هذه املدينة أصحاب جتارة. ماليس لغريهن

.  العنب والرمانوبدولة آباد. يسمون الساهة وأحدهم ساٍه بإمهال السني، وهم األكارم بديار مصر

. ويثمران مرتني يف السنة وهي من أعظم البالد جمىب، وأكربها خراجاً، لكثرة عمارا واتساع عمالتها

وهي كما ذكرناها مسرية ثالثة أشهر، بسبعة . وأخربت أن بعض اهلنود التزم مغارمها وعمالتها مجيعاً
نه مل يف بذلك، فبقي عليه بقية، وأخذ ماله ولك. عشر كروراً، والكرور مائة لك، واللك مائة ألف دينار

  .وسلخ جلده

  ذكر سوق المغنين

    

ومبدينة دولة آباد سوق للمغنني واملغنيات تسمى سوق طرب آباد، من أمجل األسواق وأكربها، فيه 
واحلانوت مزين . وللدار باب سوى ذلك. كل دكان له باب يفضي إىل دار صاحبه. الدكاكني الكثرية

يف وسطه شكل مهد كبري، جتلس فيه املغنية أو ترقد، وهي متزينة بأنواع احللي، وجواريها بالفرش، و
ويف وسط السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة، جيلس فيها أمري املطربني بعد صالة العصر . حيركن مهدها

 يديه وتأيت املغنيات طائفة بعد أخرى، فيغنني بني. من كل يوم مخيس، وبني يديه خدامه ومماليكه
ويصلي ألئمة فيها التراويح يف . ويف تلك السوق املساجد للصالة. ويرقصن إىل وقت املغرب، مث ينصرف

وكان بعض سالطني الكفار باهلند إذا مر ذه السوق يرتل بقبتها، وتغين املغنيات بني . شهر رمضان
وضبط امسها بنون " ربار مث سافرنا إىل مدينة نذ. وقد فعل ذلك بعض سالطني املسلمني أيضاً. يديه
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مدينة صغرية يسكنها املرهتة، " وبذال معجم مفتوحني وراء مسكن وباء موحدة مفتوحة وألف وراء 
. وشرفاء املرهتة هم الربامهة، وهم الكتريون أيضاً. وهم أهل اإلتقان يف الصنائع واألطباء واملنجمون

ويغتسلون لألكل كغسل . يوان وال ذحبهوال يرون بتعذيب احل. وأكلهم األرز واخلضر ودهن السمسم
ال يشربون اخلمر، وهي عندهم أعظم . اجلنابة، وال ينكحون يف أقارم إال فيمن كان بينهم سبعة أجداد

ومن شرا من مسلم جلد مثانني جلدة، وسجن يف . وكذلك هي ببالد اهلند عند املسلمني. املعائب
  . طعامهمطمورة ثالثة أشهر، ال تفتح عليه إال حني

وضبط امسها بفتح الصاد املهمل وفتح الغني املعجم وآخره " مث سافرنا من هذه املدينة إىل مدينة صاغر 
فيها العنب . وعليه النواعري والبساتني. وهي مدينة كبرية على ر كبري يسمى أيضاً صاغر كامسها" راء 

وهلم بساتني .  وأحواهلم كلها مرضية.وأهل هذه املدينة أهل صالح ودين وأمانة. واملوز وقصب السكر
فإن . وكل من يبين زاوية حيبس البستان عليها، وجيعل النظر فيه ألوالده. فيها الزوايا للوارد والصادر
والناس يقصدوا للتربك بأهلها، ولكوا حمررة من املغارم . والعمارة ا كثرية. انقرضوا عاد النظر للقضاة

  .والوظائف

وضبط امسها بكسر الكاف وسكون النون وفتح الباء " اغر املذكورة إىل مدينة كنباية مث سافرنا من ص
وهي على خور من البحر، وهو شبه الوادي، تدخله املراكب " املوحدة وألف وياء آخر احلروف مفتوحة 

وهذه . وعاينت املراكب به مرساةً يف الوحل حني اجلزر، فإذا كان املد عامت يف املاء. وبه املد واجلزر
فهم . وسبب ذلك أن أكثر سكاا التجار الغرباء. املدينة من أحسن املدن يف إتقان البناء وعمارة املساجد

ومن الديار العظيمة ا دار الشريف . أبداً يبنون ا الديار احلسنة واملساجد العجيبة، ويتنافسون يف ذلك
ومل أر قط أضخم من اخلشب الذي . لندماءالسامري الذي اتفقت يل معه قضية احللواء، وكذبه ملك ا

ومنها دار ملك التجار . وإىل جانبها مسجد عظيم يعرف بامسه. رأيته ذه الدار وباا كأنه باب مدينة
  .الكازروين، وإىل جانبها مسجده، ومنها دار التاجر مشس الدين كاله وز ومعناه خياط الشواشي

    حكاية 

القاضي جالل األفغاين أراد مشس الدين املذكور والناخوذة الياس، وكان من وملا وقع ما قدمناه من خمالفة 
وشرعوا يف حفر . كفار أهل هذه املدينة وملك احلكماء الذي تقدم ذكره، على أن ميتنعوا منه ذه املدينة

ا أن واختفى الثالثة املذكورون يف دار واحدة، وخافو. خندق عليها إذ ال سور هلا، فتغلب عليهم ودخلها
فاتفقوا على ان يقتلوا أنفسهم فضرب كل واحد منهم صاحبه بقتارة، وقد ذكرنا صفتها، . يتطلع عليهم

وكان من كبار التجار أيضاً ا جنم الدين اجليالين، وكان . فمات اثنان منهم، ومل ميت ملك احلكماء
 عنه وأمره عليها وأعطاه مث بعث السلطان. حسن الصورة كثري املال، وبىن ا داراً عظيمة ومسجداً
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وكان أمري كنباية حني وصلنا إليها مقبل التلنكي، وهو كبري . فكان ذلك سبب تلف نفسه وماله. املراتب
وهذا الشيخ له . وكان يف صحبته الشيخ زاده األصبهاين نائباً عنه يف مجيع أموره. املرتلة عند السلطان

وبلغ .  يزال يبعث األموال إىل بالده، ويتحيل يف الفراروال. أموال عظيمة، وعنده معرفة بأمور السلطنة
فكتب إىل مقبل أن يبعثه فبعثه على الربيد، وأحضر بني . خربه إىل السلطان، وذكر عنه أنه يروم اهلروب

فاتفق هذا الشيخ مع املوكل به . والعادة عنده أنه مىت وكل بأحد فقلما ينجو. يدي السلطان ووكل به
وذكر يل أحد الثقات أنه رآه يف ركن مسجد مبدينة قلهات، وأنه . ياه، وهربا مجيعاًعلى مال يعطيه إ

  .وصل بعد ذلك إىل بالده، فحصل على أمواله، وأمن مما كان خيافه

حكاية وأضافنا امللك مقبل يوماً بداره، فكان من النادر أن جلس قاضي املدينة، وهو أعور العني اليمين، 
فجعل الشريف ينظر . ي شديد الشبه به يف صورته وعوره، إال أنه أعور اليسرىويف مقابلته شريف بغداد

: كيف ذلك ؟ قال: قال. ال تزجرين، فإين أحسن منك: فزجره القاضي، فقال له. إىل القاضي ويضحك

وخجل القاضي، ومل يستطع أن يرد . فضحك األمري واحلاضرون. ألنك أعور اليمىن، وأنا أعور اليسرى
وكان ذه املدينة من الصاحلني احلاج ناصر من أهل . رفاء ببالد اهلند معظمون أشد التعظيموالش. عليه

واتفق له ملا دخل القاضي جالل . دخلنا إليه، وأكلنا من طعامه. ديار بكر، وسكناه بقبة من قباب اجلامع
وكان . ما قتل احليدريفهرب لئال يقتل ك. مدينة كنباية حني خالفه، أنه أتاه، وذكر للسلطان أنه دعا له

ا أيضاً من الصاحلني التاجر خواجه إسحاق، وله زاوية يطعم فيها الوارد والصادر، وينفق على الفقراء 
وسافرنا من هذه املدينة إىل بلد كاوي، وهي على خور فيه . وماله على هذا ينمو ويزيد كثرة. واملساكني

وضبط " وسافرنا منها إىل مدينة قندهار . وسنذكرهاملد واجلزر وهي من بالد الري جالنسي الكافر، 
، وهي مدينة كبرية للكفار على "امسها بفتح القاف وسكون النون وفتح الدال املهمل وهاء والف وراء 

  .خور من البحر

  ذكر سلطان قندهار

 حتت ، وهو"بفتح اجليم والالم وسكون النون وكسر السني املهمل " سلطان قندهار كافر امسه جالنسي 
ملا وصلنا إىل قندهار خرج إىل استقبالنا، وعظمنا أشد . حكم اإلسالم، ويعطي مللك اهلند هدية كل عام

ومنهم . وجاء إلينا من عنده من كبار املسلمني كأوالد خواجه ره. التعظيم، وخرج عن قصره فأنزلنا به
  ركبنا البحر ومن هذه املدينة . الناخوذة إبراهيم، له ستة من املراكب خمتصة له

  ذكر ركوبنا البحر
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وجعلنا فيه من خيل ". بفتح اجليم والكاف املعقودة " وركبنا يف مركب إلبراهيم املذكور تسمى اجلاكر 
" اهلدية سبعني فرساً، وجعلنا باقيها مع خيل أصحابنا يف مركب ألخي إبراهيم املذكور يسمى منورت 

وأعطانا جالنسي مركباً جعلنا فيه ظهري الدين وسنبل "  معلوة بفتح امليم ونون وواو مد وراء مسكن وتاء
بضم العني " وبعث معنا ولداً يف مركب يسمى العكريي . وأصحاما، وجهزه لنا باملاء والزاد والعلف

. وفيه ستون جمذافاً. ، وهو شبه الغراب، إال أنه أوسع منه"املهمل وفتح الكاف وسكون الياء وراء 

وكان ركويب أنا يف اجلاكر، . ل حىت ال ينال اجلذافني شيء من السهم وال احلجارةويسقف حني القتا
وإذا كان باملركب أحد . وكان فيه مخسون رامياً ومخسون من املقاتلة احلبشة، وهم زعماء هذا البحر

وضبط امسها بفتح الباء " ووصلنا بعد يومني إىل جزيرة بريم . منهم حتاماه لصوص اهلنود وكفارهم
فرتلنا ا، واستقينا املاء من . وبينها وبني الرب أربعة أميال. ، وهي خالية"ملوحدة وسكون الياء وفتح الراء ا

وكان ملك التجار الذي تقدم . وسبب خراا أن املسلمني دخلوها على الكفار فلم تعمر بعد. حوض ا
  .عض املسلمنيذكره أراد عمارا، وبىن سورها، وجعل ا اانيق، وأسكن ا ب

، وهي "بضم القاف األوىل وفتح الثانية " مث سافرنا منها ووصلنا يف اليوم الثاين إىل مدينة قوقة وهي 
مدينة كبرية عظيمة األسواق، فرسينا على أربعة أميال منها بسبب اجلزر، ونزلت يف عشاري مع بعض 

فكنت ملا . بيننا وبني البلد حنو ميلأصحايب حني اجلزر ألدخل إليها، فوحل العشاري يف الطني، وبقي 
نزلنا يف الوحل أتوكأ على رجلني من أصحايب وخوفين الناس من وصول املد قبل وصويل إليها،وأنا ال 
أحسن السباحة، مث وصلت إليها، وطفت بأسواق، ورأيت ا مسجدها ينسب للخضر وإلياس عليهما 

  .اء احليدرية مع شيخ هلم مث عدت إىل املركبصليت به املغرب ووجدت به مجاعة من الفقر. السالم

  ذكر سلطان قوقة

وكان ". بضم الدال املهمل وسكون النون وضم الكاف وواو والم " وسلطاا كافر يسمى دنكول 
وملا أقلعنا عن هذه املدينة ووصلنا بعد ثالثة أيام إىل . يظهر الطاعة مللك اهلند، وهو يف احلقيقة عاص

ضبط امسها بفتح السني املهمل وسكون النون وفتح الدال املهمل والف وباء موحدة و" جزيرة سندابور 
، وهي جزيرة يف وسطها ست وثالثون قرية، ويدور ا خور، وإذا كان اجلزر فماؤها "وواو مد وراء 

ة إحدامها قدمية من بناء الكفار، والثاني: ويف وسطها مدينتان. عذب طيب، وإذا كان املد فهو ملح أجاج
بناها املسلمون عند استفتاحهم هلذه اجلزيرة الفتح األول، وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد بغداد 

وذكر عند حضوري معه . عمره الناخوذة حسن والد السلطان مجال الدين حممد اهلنوري، وسيأيت ذكره
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 ا، وأرسينا على جزيرة صغرية وجتاوزنا هذه اجلزيرة ملا مررنا. لفتح هذه اجلزيرة الفتح الثاين إن شاء اهللا
  .قريبة من الرب، فيها كنيسة وبستان وحوض ماء، ووجد ا أحد اجلوكية

  حكاية هذا الجوكي

وملا نزلنا ذه اجلزيرة الصغرى وجدنا ا جوكياً مستنداً إىل حائط بدخانة، وهي بيت األصنام، وهو فيما 
ويف . فلم يتكلم، ونظرنا هل معه طعام، فلم نر معه طعاماًفكلمناه . بني صنمني منها، وعليه أثر ااهدة

. حني نظرنا، صاح صيحة عظيمة فسقطت عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بني يديه، ودفعها لنا

وكانت بني يديه عباءة من . وأتيناه بزاد فرده. فعجبنا من ذلك، ودفعنا له دنانري ودراهم فلم يقبلها
وكانت بيدي سبحة زيلع فقلبها يف يدي فأعطيته . ها بيدي، فدفعها يلصوف اجلمال مطروحة فقلبت

فلم يفهم أصحايب إشارته، . إياها، ففركها بيده ومشها وقبلها، وأشار إىل السماء، مث إىل مست القبلة
وملا . ففهمت أنا عنه أنه أشار أنه مسلم خيفي إسالمه من أهل تلك اجلزيرة، ويتعيش من تلك اجلوز

فأخذ يدي وقبلها وتبسم، وأشار لنا باالنصراف . ففهم إنكارهم. فأنكر أصحايب ذلك. لت يدهودعناه قب
  .فانصرفنا

    

فلما خرجنا عنه . فأعطاين عشرة دنانري. وكنت آخر أصحايب خروجاً، فجذب ثويب فرددت رأسي إليه
 ثالثة منها، ولسنبل أعطاين هذه الدنانري وأعطيت لظهري الدين: مل جذبك ؟ فقلت هلم: قال يل أصحايب

الرجل مسلم، أال ترون كيف أشار إىل السماء ؟ يشري إىل أنه يعرف اهللا تعاىل، وأشار : ثالثة، وقلت هلما
فرجعا ملا قلت هلما ذلك . إىل القبلة، يشري إىل معرفة الرسول عليه السالم، وأخذه السبحة يصدق ذلك

وضبط امسها بكسر اهلاء وفتح النون " نا إىل مدينة هنور وبالغد وصل. وسافرنا تلك الساعة. إليه فلم جيداه
. واملدبنة على نصف ميل من البحر. ، وهي على خور كبري تدخله املراكب الكبار"وسكون الواو وراء 

ويف أيام البشكال، وهو املطر، يشتد هيجان هذا البحر وطغيانه، فيبقى مدة أربعة أشهر ال يستطيع أحد 
ويف يوم وصولنا إليها جاءين أحد اجلوكية من اهلنود يف خلوة، وأعطاين ستة . هركوبه إال للتصيد في

وأعطاين الدنانري فأخذا منه، . الربمهي بعثها إليك، يعين اجلوكي الذي أعطيته السبحة: دنانري، وقال يل
ذا إن شئتما فخ: وأخربت صاحيب بالقضية، وقلت هلما. وأعطيته ديناراً منها فلم يقبله، وانصرف

إن الدنانري الستة اليت أعطيتنا إياها جعلنا معها : وقاال يل. نصيبكما منها، فأبيا وجعال يعجبان من شأنه
فطال عجيب من أمره، واحتفظت بتلك الدنانري اليت . مثلها، وتركناها بني الصنمني حيث وجدناها

رب وقوة، وبذلك عرفوا، هلم صالح ودين وجهاد يف احل. وأهل مدينة هنور شافعية املذهب. أعطانيها
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ولقيت من املتعبدين ذه املدينة الشيخ حممد . حىت أذهلم الزمان بعد فتحهم لسندابور، وسنذكر ذلك
ولقيت ا الفقيه إمساعيل . وكان يطبخ الطعام بيده استقذاراً للجارية والغالم. الناقوري، أضافين بزاويته

مي النفس، والقاضي ا نور الدين علي، واخلطيب ال معلم كتاب اهللا تعاىل وهو ورع حسن اخللق كر
. ونساء هذه املدينة ومجيع هذه البالد الساحلية ال يلبسن املخيط، وإمنا يلبسن ثياباً غري خميطة. أذكر امسه

وجتعل إحداهن . وهلن مجال وعفاف. حتتزم إحداهن بأحد طريف الثوب وجتعل باقيه على رأسها وصدرها
ورأيت باملدينة ثالثة عشر .  ومن خصائصهن أن مجيعاً حيفظن القرآن الكرمي.خرص ذهب يف أنفها

ومعاش أهلها من التجارة يف . ومل أر ذلك يف سواها. مكتباً لتعليم البنات، وثالثة وعشرين لتعليم األوالد
، خوفاً منه وأهل بالد املليبار يعطون للسلطان مجال الدين يف كل عام شيئاً معلوماً. وال زرع هلم. البحر

  .وعسكره حنو ستة آالف بني فرسان ورجالة. لقوته يف البحر

  ذكر سلطان هنور

وهو السلطان مجال الدين حممد بن حسن، من خيار السالطني وكبارهم وهو حتت حكم سلطان كافر 
 وعادته أن يأيت إىل املسجد. والسلطان مجال الدين مواظب للصالة يف اجلماعة. يسمى هريب، سنذكره

ويأيت . قبل الصبح، فيتلو يف املصحف حىت يطلع الفجر، فيصلي أول وقت، مث يركب إىل خارج املدينة
وهو يصوم األيام البيض وكان . عند الضحى فيبدأ باملسجد، فريكع فيه مث يدخل فيه، مث يدخل إىل قصره

فتوضع أربع .  إمساعيلأيام إقاميت عنده يدعوين لإلفطار معه فأحضر لذلك، وحيضر الفقيه علي والفقيه
  .فيقعد على إحداها، ويقعد كل واحد منا على كرسي. كراسي صغار على األرض

  ذكر ترتيب طعامه

    

بفتح الطاء املهمل " وترتيبه أن يؤتى مبائدة حناس يسموا خوجنة، وجيعل عليها طبق حناس يسمونه الطامل 
فتقدم قدور الطعام بني يديه، ومعها مغرفة حناس ، وتأيت جارية حسنة ملتحفة بثوب حرير، "وفتح الالم 

كبرية، فتغرف ا من األرز مغرفة واحدة، وجتعلها يف الطامل، وتصب فوقها السمن، وجتعل مع ذلك 
عناقيد الفلفل اململوح والزجنبيل األخضر والليمون اململوح والعنبا ، فيأكل اإلنسان لقمة، ويتبعها بشيء 

ت الغرفة اليت جعلها يف الطامل غرفت غرفة أخرى من األرز، وأفرغت دجاجة فإذا مت. من تلك املواحل
فإذا متت الغرفة الثانية، وغرفت وأفرغت لوناً آخر من . مطبوخة يف سكرجة، فيؤكل ا األرز أيضاً

فإذا . فإذا متت ألوان من الدجاج، أتوا بألوان من السمك، فيأكلون ا األرز أيضاً. الدجاج تؤكل به
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ت ألوان السمك أتوا باخلضر مطبوخة بالسمن، واأللباب فيأكلون ا األرز، فإذا فرغ ذلك كله أتوا فرغ
مث . فإذا وضع علم أنه مل يبق شيء يؤكل بعده. بالكوشان، وهو اللنب الرائب، وذا خيتمون طعامهم

قد أقمت عند هذا ول. يشربون على ذلك املاء السخن، ألن املاء البارد يضر م يف فصل نزول املطر
وبقيت أيضاً جبزائر املهل . السلطان يف كرة أخرى أحد عشر شهراً مل آكل خبزاً، إمنا طعامهم األرز

ولباس . وسيالن وبالد املعرب واملليبار ثالث سنني ال آكل فيها إال األرز، حىت كنت ال أستسيغه إال باملاء
إحدامها فوق : وسطه فوطة، ويلتحف ملحفتنيهذا السلطان مالحف احلرير والكتان الرقاق، يشد يف 

. وإذا ركب لبس قباء، والتحف مبلحفتني فوقه. ويقص شعره، ويلف عليه عمامة صغرية. األخرى

وزودنا . وكانت إقامتنا عنده يف هذه املرة ثالثة أيام. وتضرب بني يديه طبول وأبواق حيملها الرجال
  .وسافرنا عنه

بضم امليم وفتح الالم وسكون الياء آخر احلروف وفتح الباء " د املليبار وبعد ثالثة أيام وصلنا إىل بال
وطوهلا مسرية شهرين على ساحل البحر من سندابور إىل كومل، . ، وهي بالد الفلفل"املوحدة وألف وراء 

ويف كل نصف ميل بيت من اخلشب فيه دكاكني يقعد عليها . والطريق يف مجيعها بني ظالل األشجار
فمن . وعند كل بيت منها بئر يشرب منها ورجل كافر موكل ا. وصادر من مسلم وكافركل وارد 

. وال يزال يصب له حىت يشري له أن يكف. كان كافراً سقاه يف األواين، ومن كان مسلماً سقاه يف يديه

ها كسروها فإن طعم في. ومن عادة الكفار ببالد املليبار أن ال يدخل املسلم دورهم، وال يطعم يف أوانيهم
وإذا دخل املسلم موضعاً منها ال يكون يف دار للمسلمني، طبخوا له الطعام وصبوه . وأعطوها للمسلمني

على أوراق املوز وصبوا عليه اإلدام، وما فضل عنه تأكله الكالب والطري، ويف مجيع املنازل ذا الطريق 
ولوالهم . تاجون إليه، ويطبخون هلم الطعامديار املسلمني يرتل عندهم املسلمون فيبيعون منهم مجيع ما حي

وهذا الطريق الذي ذكرنا أنه مسرية شهرين، ليس فيه موضع شرب فما فوقه دون . ملا سافر فيه مسلم
والطريق مير يف . وعلى اجلميع حائط خشب. وكل إنسان بستانه على حدة وداره يف وسطه. عمارة

الك درج خشب يصعد عليها ودرج آخر يرتل عليها إىل فإذا انتهى إىل حائط بستان كان هن. البساتني
  .هكذا مسرية الشهرين. البستان اآلخر

    

وأكثر ركوب أهلها يف دولة على . وال يسافر أحد يف تلك البالد بدابة، وال تكون اخليل إال عند السلطان
ومن . ناً من كانومن مل يستطع أن يركب يف دولة ، مشى على قدميه كائ. رقاب العبيد أو املستأجرين

فنرى هنالك التاجر ومعه . كان له رحل أو متاع من جتارة وسواها اكترى رجاالً حيملونه على ظهورهم
املائة فما دوا أو فوقها، حيملون أمتعته، وبيد كل واحد منهم عود غليظ له زج حديد، ويف أعاله 
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ه باألرض، وعلق محله منها، فإذا خمطاف حديد، فإذا أعيا ومل جيد دكانةً يستريح عليها، ركز عود
وهم يقتلون السارق على . ومل أر طريقاً آمن من هذا الطريق. استراح أخذ محله من غري معني، ومضى به

وأخربت أن بعض اهلنود . فإذا سقط شيء من الثمار مل يلتقطه أحد، حىت يأخذه صاحبه. اجلوزة الواحدة
خربه إىل احلاكم، فأمر بعود، فركز يف األرض وبرى طرفه وبلغ . مروا على الطريق فالتقط أحدهم جوزة

ومد الرجل على اللوح، وركز يف العود وهو على بطنه . األعلى وأدخل يف لوح خشب حىت برز منه
ومن هذه العيدان على هذه الصورة بتلك الطرق كثري لرياها . حىت خرج من ظهره، وترك عربة للناظرين

.  الكفار بالليل يف هذه الطريق فإذا رأونا تنحوا عن الطريق حىت جنوزولقد كنا نلقى. الناس فيتعظوا

ويف بالد املليبار اثنا . واملسلمون أعز الناس ا، غري أم كما ذكرنا ال يؤاكلوم وال يدخلوم دورهم
منهم القوي الذي يبلغ عسكره مخسني ألفاً، ومنهم الضعيف الذي عسكره . عشر سلطاناً من الكفار

وبني بالد أحدهم . وال فتنة بينهم ألبتة، وال يطمع القوي منهم يف انتزاع ما بيد الضعيف. ثة آالفثال
وإذا فر مسلم أو . وصاحبه باب خشب منقوش فيه اسم الذي هو مبدأ عمالته، ويسمونه باب أمان فالن

طع الذي هرب ومل يست. كافر بسبب جناية من بالد أحدهم ووصل إىل باب أمان اآلخر أمن على نفسه
وسالطني تلك البالد يورثون ابن األخت ملكهم . عنه أخذه، وإن كان القوي صاحب العدد واجليوش

وإذا أراد . ، وسنذكرهم فيما بعد"اللثام " ومل أر من يفعل ذلك إال مسوفة أهل الثلم . دون أوالدهم
 غلمانه، فعلق على احلوانيت بعض السلطان من أهل بالد املليبار منع الناس من البيع أو الشراء أمر بعض

  .أغصان األشجار بأوراقها، فال يبيع أحد وال يشتري ما دامت عليها تلك األغصان

  ذكر الفلفل

وشجرات الفلفل شبيهة بدوايل العنب، وهم يغرسوا إزاء النارجيل، فتصعد فيها كصعود الدوايل إال أا 
وبعضها يشبه أوراق العليق، . ق شجره تشبه آذان اخليلليس هلا عسلوج، وهو الغزل كما للدوايل، وأورا

وإذا كان أوان اخلريف قطفوه وفرشوه . حبها كحب أيب قنينة، إذا كانت خضراء. ويثمر عناقيد صغاراً
وال يزالون يقلبونه حىت يستحكم يبسه، مث يبيعونه . كما يصنع بالعنب عند تزبيبه. على احلصر يف الشمس

وبسبب ذلك حيدث فيه التكريش، وليس كذلك . بالدنا يزعمون أم يقلونه بالناروالعامة ب. من التجار
وأول مدينة . ولقد رأيته مبدينة قالقوط، يصب للكيل، كالذرة ببالدنا. وإمنا حيدث ذلك فيه بالشمس

، وهي صغرية على خور كبري، كثرية أشجار "بفتح السني " دخلناها من بالد املليبار مدينة أيب سرور 
أنفق أمواله على الفقراء . وكبري املسلمني ا الشيخ مجعه املعروف بأيب ستة، أحد الكرماء. لنارجيلا

وضبط امسها بفتح الفاء والكاف " وبعد يومني منها وصلنا إىل مدينة فاكنور . واملساكني حىت نفدت
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.  مثيل له بتلك البالدمدينة كبرية على خور ا قصب السكر الكثري الطيب لذي ال" والنون وآخره راء 

وعمر ا حسني املذكور . وا مجاعة من املسلمني يسمى كبريهم حبسني السالط، وا قاض وخطيب
  .مسجداً إلقامة اجلمعة

  ذكر سلطان فاكنور

    

، وله "بفتح الباء املوحد والسني املهمل والدال املهمل وسكون الواو " وسلطان فاكنور كافر امسه باسدو 
وملا . ثني مركباً حربياً قائدها مسلم يسمى لوال، وكان من املفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجارحنو ثال

فأضافنا ثالثاً بأحسن . أرسينا على فاكنور، وبعث سلطاا إلينا ولده، فأقام باملركب كالرهينة، ونزلنا إليه
ومن عادم . جارة مع أهل مراكبناضيافة تعظيماً لسلطان اهلند، وقياماً حبقه رغبة فيما يستفيده يف الت

هنالك أن كل مركب مير ببلد فال بد من إرسائه ا، وإعطائه هدية إىل صاحب البلد، يسموا حق 
ومن مل يفعل ذلك خرجوا يف اتباعه مبراكبهم، وأدخلوه املرسى قهراً، وضاعفوا عليه املغرم، . البندر

وضبط امسها بفتح " لنا بعد ثالثة أيام إىل مدينة منجرور وسافرنا منها، فوص. ومنعوه عن السفر ما شاءوا
مدينة كبرية على خور، يسمى خور الدنب " امليم وسكون النون وفتح اجليم وضم الراء وواو وراء ثاينة 

وذه املدينة يرتل معظم . ، وهو أكرب خور ببالد املليبار"بضم الدال املهمل وسكون النون وباء موحدة " 
  .والفلفل والزجنبيل ا كثري جداً. اليمنجتار فارس و

  ذكر سلطانها

، وا حنو "بفتح الراء وامليم والدال املهمل وسكون الواو " وهو أكرب سالطني تلك البالد وامسه رام دو 
رمبا وقعت احلرب بينهم وبني أهل املدينة، . أربعة آالف من املسلمني، يسكنون ربضاً بناحية املدينة

وا قاض من الفضالء الكرماء شافعي املذهب يسمى بدر الدين . حلاجته إىل التجارفيصلح بينهم 
صعد إلينا، إىل املركب، ورغب منا يف الرتول إىل بلده، فقلنا حىت يبعث ولده . املعريي، وهو يقرئ العلم

ن فالسلطان وأما حن. إمنا يفعل ذلك سلطان فاكنور، ألنه ال قوة للمسلمني يف بلده: فقال. يقيم باملركب
. فأكرمونا إكراماً عظيماً. فأبينا عليه إىل أن بعث السلطان ولده، كما فعل اآلخر، ونزلنا إليهم. خيافنا

وضبط امسها اء مكسورة وياء " مث سافرنا إىل مدينة هيلي، فوصلناها بعد يومني . وأقمنا عنده ثالثة أيام
وإىل هذه املدينة . ور عظيم تدخله املراكب الكبار، وهي كبرية حسنة العمارة، على خ"مد والم مكسور 

ومدينة هيلي معظمة عند املسلمني . ال تدخل إال مرساها ومرسى كومل وقالقوط. تنتهي مراكب الصني
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وركاب البحر ينذرون له النذور . والكفار بسبب مسجدها اجلامع، فإنه عظيم الربكة مشرق النور
وذا املسجد . ظر اخلطيب حسني وحسن الوزان كبري املسلمنيوله خزانة مال عظيمة حتت ن. الكثرية

وله مطبخة يصنع فيها الطعام للوارد . مجاعة من الطلبة يتعلمون العلم، وهلم مرتبات من مال املسجد
ولقيت ذا املسجد فقيهاً صاحلاً من أهل مقدشو يسمى . والصادر، وإلطعام الفقراء من املسلمني ا

وأدرك . وذكر أنه جاور مبكة أربع عشرة سنة، ومثلها باملدينة. يسرد الصوم. ء واخللقسعيداً، حسن اللقا
مث سافرنا من هيلي إىل . األمري مبكة أبا مني، واألمري باملدينة منصور بن مجاز، وسافر يف بالد اهلند والصني

وة وتشديدها وآخره نون وضبط امسها بضم اجليم وسكون الراء وفتح الفاء وفتح التاء املعل" مدينة جرفنت 
ولقيت ا فقيهاً من أهل بغداد كبري القدر يعرف بالصرصري، نسبة . ، وبينه وبني هيلي ثالثة فراسخ"

. إىل بلدة على مسافة عشرة أميال من بغداد يف طريق الكوفة، وامسها كاسم صرصر اليت عندنا باملغرب

. وتركته آخذاً يف محلهم إىل بغداد.  أوصى إليه موكان له أخ ذه املدينة كثري املال، له أوالد صغار

وعادة أهل اهلند كعادة السودان ال يتعرضون ملال امليت، ولو ترك اآلالف إمنا يبقى ماله بيد كبري 
  .املسلمني، حىت يأخذه مستحقه شرعاً

  ذكر سلطانها

    

وله مراكب كثرية . املليبار، وهو من أكرب سالطني "بضم الكاف على لفظ التصغري " وهو يسمى بكويل 
وسرنا من جرفنت إىل مدينة ده فن . ومن بالده فنت وبدفنت، وسنذكرمها. تسافر إىل عمان وفارس واليمن

وهي مدينة كبرية على خور، كثرية . ، وقد ذكرنا ضبط فنت"بفتح الدال املهمل وسكون اهلاء " 
وأما املوز . ا القلقاص الكثري، ويطبخون به اللحموا النارجيل والفلفل والفوفل والتنبول، و. البساتني

وفيها الباين األعظم، طوله مخسمائة خطوة وعرضه ثالمثائة . فلم أر يف البالد أكثر منه ا وال أرخص مثناً
يف كل قبة . وهو مطوي باحلجارة احلمر املنحوتة، وعلى جوانبه مثاٍن وعشرون قبة من احلجر. خطوة

ويف وسطه قبة كبرية من ثالث . وكل قبة يصعد إليها على درج حجارة. رأربعة جمالس من احلج
. وذكر يل أن والد هذا السلطان كويل هو الذي عمر هذا الباين. طبقات، يف كل طبقة أربعة جمالس

وحدثين الفقيه . وبإزائه مسجد جامع للمسلمني، وله أدراج يرتل منها إليه فيتوضأ منه الناس ويغتسلون
ذي عمر املسجد والباين أيضاً هو أحد أجداد كويل، وأنه كان مسلماً، وإلسالمه خرب حسني أن ال

  .عجيب نذكره

  ذكر الشجرة العجيبة الشأن التي بإزاء الجامع
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وعليها حائط يطيف ا، . ورأيت أنا بإزاء اجلامع شجرة خضراء تشبه أوراقها أوراق التني، إال أا لينة
بفتح الدال " واسم هذه الشجرة عندهم درخت الشهادة ودرخت . وعندها حمراب صليت فيه ركعتني

 اخلريف من كل سنة، وأخربت هنالك أنه إذا كان زمان" املهمل والراء وسكون اخلاء املعجم وتاء معلوة 
تسقط من هذه الشجرة ورقة واحدة بعد أن يستحيل لوا إىل الصفرة، مث إىل احلمرة، ويكون فيها 

وأخربين الفقيه حسني ومجاعة من الثقات أم عاينوا . ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا: مكتوباً بقلم القدرة
نه إذا كانت أيام سقوطها قعد حتتها الثقات من وأخربين أ. هذه الورقة، وقرأوا املكتوب الذي فيها

املسلمني والكفار، فإذا سقطت أخذ املسلمون نصفها، وجعل نصفها يف خزانة السلطان الكافر، وهم 
فإنه . وهذه الشجرة كانت سبب إسالم جد كويل الذي عمر املسجد والباين. يستشفون ا للمرضى
وحدثين . وحكايته عندهم متواترة. ا فيها أسلم وحسن إسالمهفلما قرأها وفهم م. كان يقرأ اخلط العريب

الفقيه حسني أن أحد أوالده كفر بعد أبيه وطغى، وأمر باقتالع الشجرة من أصلها فاقتلعت، ومل يترك هلا 
مث سافرنا إىل مدينة . مث نبتت بعد ذلك، وعادت كأحسن مما كانت عليه، وهلك الكافر سريعاً. أثر

.  كبرية على خور كبري، وخبارجها مسجد مبقربة من البحر يأوي إليه غرباء املسلمنيوهي مدينة. بدفنت

ومنها حيمل . ومرساها من أحسن املراسي، وماؤها عذب، والفوفل ا كثري. ألنه ال مسلم ذه املدينة
 بينهم ولذلك ليس. وهم معظمون عند الكفار، مبغضون يف املسلمني. وأكثر أهلها برامهة. للهند والصني

  .مسلم

حكاية أخربت أن سبب تركهم هذا املسجد غري مهدوم، أن أحد الربامهة خرب سقفه ليصنع منه سقفاً 
فاحترموا هذا املسجد، ومل يتعرضوا له بسوء . فأحرق هو وأوالده ومتاعه. لبيته، فاشتعلت النار يف بيته

 وجعلوا على بابه شبكة لئال يدخله بعدها، وخدموه، وجعلوا خبارجه املاء، يشرب منه الصادر والوارد
وضبط امسها بفاء مفتوح ونون ساكن ودال مهمل " مث سافرنا من مدينة بدفنت إىل مدينة فندرينا . الطري

وا للمسلمني ثالث . ، مدينة كبرية حسنة ذات بساتني وأسواق"وراء مفتوحة وياء آخر احلروف 
. حل، وهو عجيب، له مناظر وجمالس على البحرحمالت، يف كل حملة مسجد واجلامع ا على السا

مث سافرنا منها . وذه البلدة تشتو مراكب الصني. وقاضيها وخطيبها رجل من أهل عمان، وله أخ فاضل
، وهي إحدى "وضبط امسعا بقافني وكسر الالم وضم القاف الثاين وآخره طاء مهمل " إىل مدينة قالقوط 

وجيتمع ا . يقصدها أهل الصني واجلاوة وسيالن واملهل وأهل اليمن وفارس. البنادر العظام ببالد املليبار
  .ومرساها من أعظم مراسي الدنيا. جتار اآلفاق

  ذكر سلطان قالقوط
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وسلطاا كافر يعرف بالسامري، شيخ مسن حيلق حليته، كما تفعل طائفة الروم، رأيته ا، وسنذكره إن 
هيم شاه بندر من أهل البحرين فاضل ذو مكارم، جيتمع إليه التجار، وأمري التجار ا إبرا. شاء اهللا

وقاضيها فخر الدين عثمان فاضل كرمي، وصاحب الزاوية ا الشيخ شهاب الدين . ويأكلون يف مساطه
. الكازروين، وله تعطى النذور اليت ينذر ا أهل اهلند والصني للشيخ أيب إسحاق الكازروين نفع اهللا به

دينة الناخوذة مثقال، الشهري اإلسم، صاحب األموال الطائلة واملراكب الكثرية لتجارته باهلند وذه امل
وملا وصلنا إىل هذه املدينة، خرج إلينا إبراهيم شاه بندر، والقاضي، والشيخ . والصني واليمن وفارس

ومعه " آخره جيم بضم القاف و" شهاب الدين، وكبار التجار، ونائب السلطان الكافر واملسمى بقالج، 
ودخلنا املرسى يف بروز عظيم ما رأيت مثله بتلك . األطبال واألنفار واألبواق واألعالم يف مراكبهم

وأقمنا مبرساها، وبه يومئذ ثالثة عشر من مراكب الصني ونزلنا . فكانت فرحة تتبعها ترحة. البالد
 إىل الصني ثالثة أشهر، وحنن يف ضيافة وأقمنا ننتظر زمان السفر. وجعل كل واحد منا يف دار. باملدينة

  .ولنذكر ترتيبها. الكافر، وحبر الصني ال يسافر فيه إال مبراكب الصني

  ذكر مراكب الصين

جبيم معقود مضموم ونون " الكبار منها تسمى اجلنوك، واحدها جنك : ومراكب الصني ثالثة أصناف
". بكافني مفتوحتني " والصغار اسم أحدها الككم ، "بفتح الزاي وواو " ، واملتوسطة امسها الزو "ساكن 

وقلعها من قضبان اخليزران منسوجة . ويكون يف املركب الكبري منها اثنا عشر قلعاً فما دوا إىل ثالثة
وإذا أرسوا تركوها واقفة يف مهب الريح، وخيدم يف . كاحلصر ال حتط أبداً، ويديروا حبسب دوران الريح

، منهم البحرية ستمائة، ومنهم أربعمائة من املقاتلة تكون فيهم الرماة وأصحاب املركب منها ألف رجل
. النصفي والثلثي والربعي: الدرق واجلرخية، وهم الذين يرمون بالنفط، ويتبع كل مركب كبري منا ثالثة

شائها وكيفية إن. وال تصنع هذه املراكب إال مبدينة الزيتون من الصني، أو بصني كالن، وهي صني الصني
أم يصنعون حائطني من اخلشب، يصلون ما بينهما خبشب ضخام جداً، موصولة بالعرض والطول 

فإذا التأم احلائطان ذه اخلشب صنعوا على أعالمها فرش . مبسامري ضخام، طول املسمار منها ثالثة أذرع
 املاء يرتلون فيغتسلون األسفل، ودفعومها يف البحر، وأمتوا عمله، وتبقى تلك اخلشب واحلائطان موالية

وعلى جوانب تلك اخلشب تكون جماذيفهم، وهي كبار كالصواري، جيتمع على . ويقضون حاجتهم
وجيعلون للمركب أربعة ظهور، . أحدها العشرة واخلمسة عشر رجالً، وجيذفون وقوفاً على أقدامهم

بيوت والسنداس، وعليها املفتاح ويكون فيه البيوت واملصاري والغرف للتجار، واملصرية منها يكون فيه ال
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يسدها صاحبها، وحيمل معه اجلواري والنساء، ورمبا كان الرجل يف مصريته فال يعرف بعه غريه ممن 
والبحرية يسكنون فيه أوالدهم ويزدرعون اخلضر . يكون باملركب، حىت يتالقيا إذا وصال بعض البالد

نه أمري كبري، وإذا نزل إىل الرب مشت الرماة والبقول والزجنبيل يف أحواض خشب، ووكيل املركب كأ
وإذا وصل إىل املرتل الذي يقيم به ركزوا . واحلبشة باحلراب والسيوف واألطبال واألبواق واألنفار أمامه

ومن أهل الصني من تكون له املراكب الكثرية، . رماحهم عن جانيب بابه، وال يزالون كذلك مدة إقامته
  .وليس يف الدنيا أكثر أمواالً من أهل الصني. ديبعث ا وكالءه إىل البال

  ذكر أخذنا في السفر إلى الصين ومنتهى ذلك

    

وملا حان وقت السفر إىل الصني، جهز لنا السلطان السامري جنكاً من اجلنوك الثالثة عشر اليت مبرسى 
أريد مصرية : لت لهفق. وكان وكيل اجلنك يسمى بسليمان الصفدي الشامي، وبيين وبينه معرفة. قالقوط

إن جتار الصني قد اكتروا : فقال. ومن عاديت أن ال أسافر إال ن. ال يشاركين فيها أحد، ألجل اجلواري
وعسى أن متكن . ولصهري مصرية أعطيكها، لكنها ال سنداس فيها. املصاري ذاهبني وراجعني

واجلواري إىل اجلنك، وذلك يف فأمرت أصحايب فأوسقوا ما عندي من املتاع، وصعد العبيد . معاوضتها
مث إن فىت يل . وصعد امللك سنبل وظهري الدين مع اهلدية. وأقمت ألصلي اجلمعة وأحلق م. يوم اخلميس

إن املصرية اليت أخدناها باجلنك ضيقة ال تصلح، فذكرت ذلك : يسمى الل أتاين غدوة اجلمعة فقال
. ن تكون يف الككم ففيه املصاري على اختياركليس يف ذلك حيلة، فإن أحببت أ: للناخوذة، فقال

وعادة . واستقروا به قبل صالة اجلمعة. وأمرت أصحايب، فنقلوا اجلواري واملتاع إىل الككم. نعم: فقلت
وكانت اجلنوك قد سافرت، . هذا البحر أن يشتد هيجانه كل يوم بعد العصر، فال يستطيع أحد ركوبه

، وجنك عزم أصحابه على ان يشتوا بفندرينا، والككم املذكور، فبتنا ليلة ومل يبق منها إال الذي فيه اهلدية
ومل يكن بقي معي . السبت على الساحل، ال نستطيع الصعود إىل الككم، وال يستطيع من فيه الرتول إلينا

ورمى البحر باجلنك الذي . وأصبح اجلنك والككم يوم السبت على بعد من املرسى. إال بساط أفترشه
ومات بعض أهله، وسلم بعضهم، وكانت فيه جارية لبعض التجار . له يريدون فندرينا، فتكسركان أه

. وكانت قد التزمت خشبة يف مؤخر اجلنك. عزيزة عليه، فرغب يف إعطاء عشرة دنانري ذهباً ملن خيرجها

. لك هللا تعاىلإمنا فعلت ذ: وأىب أن يأخذ الدنانري، وقال. فانتدب لذلك بعض البحرية اهلرمزيني فأخرجها

ونظرنا عند الصباح إىل . وملا كان الليل رمى البحر باجلنك الذي كانت فيه اهلدية، فمات مجيع من فيه
مصارعهم، ورأيت ظهري الدين قد انشق رأسه، وتناثر دماغه، وامللك سنبل قد ضرب مسمار يف أحد 
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ان قالقوط يف وسطه شقة بيضاء ورأيت الكافر سلط. وصلينا عليهما ودفنامها. صدغيه، ونفذ من اآلخر
كبرية قد لفها من سرته إىل ركبته، ويف رأسه عمامة صغرية، وهو حايف القدمني، والشطر بيد غالم فوق 

وعادة بالد . رأسه، والنار توقد بني يديه يف الساحل، وزبانيته يضربون الناس لئال ينتهبوا ما يرمي البحر
 ما خيرج منه للمخزن إال يف هذا البلد خاصة، فإن ذلك يأخذه املليبار أن كل ما انكسر من مركب يرجع

وملا رأى أهل الككم ما حدث عن اجلنك، رفعوا قلعهم . ولذلك عمرت، وكثر تردد الناس إليها. أربابه
وذهبوا، ومعهم مجيع متاعي وغلماين وجواري، وبقيت منفرداً على الساحل، ليس معي إال فىت كنت 

ل يب ذهب عين، ومل يبق عندي إال العشرة الدنانري اليت أعطانيها اجلوكي، فلما رأى ما ح. أعتقته
وأخربين الناس أن ذلك الككم ال بد له أن يدخل مرسى كومل، فعزمت . والبساط الذي كنت أفترشه

فسافرت يف النهر، . على السفر إليها، وبينهما مسرية عشر يف الرب أو يف النهر أيضاً ملن أراد ذلك
وعادم إذا سافروا يف ذلك النهر أن يرتلوا بالعشي فيبيتوا . جالً من املسلمني حيمل يل البساطواكتريت ر

ومل يكن باملركب مسلم إال . فكنا نفعل ذلك. بالقري اليت على حافتيه، مث يعودوا إىل املركب بالغدو
ووصلنا يف اليوم . ريالذي اكتريته، وكان يشرب اخلمر عند الكفار إذا نزلنا، ويعربد علي، فيزيد خاط

وضبط امسها بكاف مضموم ونون ساكن وجيم وياء مد وكاف " اخلامس من سفرنا إىل كنجي كري 
يسكنها اليهود، وهلم أمري منهم، ويؤدون اجلزية . ، وهي بأعلى جبل هنالك"مفتوح وراء مسكور وياء 

  .لسلطان كومل

  ذكر القرفة والبقم

    

ومنها كنا نقد النار لطبخ . نهر أشجار القرفة والبقم، وهي حطبهم هنالكومجيع األشجار اليت على هذا ال
وضبط امسها بفتح الكاف والالم " ويف اليوم العاشر وصلنا إىل مدينة كومل . طعامنا يف ذلك الطريق

" بضم الصاد . " ، وهي أحسن بالد املليبار، وأسواقها حسان، وجتارها يعرفون بالصوليني"وبينهما واو 

وا من التجار املسلمني . ، يشتري أحدهم املركب مبا فيه، ويوسقه من داره بالسلع"أموال عريضة هلم 
وهو رافضي، ومعه أصحاب له على . مجاعة، كبريهم عالء الدين اآلوجي من أهل آوة، من بالد العراق

 بندر، وله أخ وكبري املسلمني ا حممد شاه. وقاضيها فاضل من أهل قزوين. مذهبه، وهو يظهرون ذلك
وهذه املدينة أول . واملسجد اجلامع ا عجيب، عمره التاجر خواجه مهذب. فاضل كرمي امسه تقيي الدين

  .واملسلمون ا أعزة حمترمون. ما يوايل الصني من بالد املليبار، وإليها يسافر أكثرهم
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  ذكر سلطان كولم

وهو " د وراء وواو مفتوحني وراء مكسورة وياء بكسر التاء املعلوة وياء م" وهو كافر يعرف بالتريوري 
  .وله أحكام شديدة على السراق والدعار. معظم للمسلمني

  حكاية 

ومما شاهدت بكومل أن بعض الرماة العراقيني قتل آخر منهم، وفر إىل دار اآلوجي، وكان له مال كثري، 
ال يدفن حىت تدفعوا لنا قاتله فيقتل : اوأراد املسلمون دفن املقتول، فمنعهم نواب السلطان من ذلك، وقالو

فمكنهم اآلوجي من القاتل، ورغب منهم أن . وتركوه يف تابوته على باب اآلوجي، حىت أننت وتغري. به
  .وحينئذ دفن املقتول. يعطيهم أمواله، ويتركوه حياً، فأبوا ذلك وقتلوه

  حكاية 

قه فيما بني البساتني، ومعه صهره زوج أخربت أن السلطان كومل ركب يوماً إىل خارجها، وكان طري
وكان السلطان ينظر . بنته، وهو من أبناء امللوك، فأخذ حبة واحدة من العنبة سقطت من بعض البساتني

إليه فأمر به عند ذلك، فوسط، وقسم نصفني، وصلب نصفه عن ميني الطريق، ونصفه اآلخر عن يساره، 
  . منه نصف منها، وترك هنالك عربة للناظرينوقسمت حبة العنبة نصفني، فوضع على كل نصٍف

  حكاية 

ومما اتفق حنو ذلك بقالقوط أن ابن أخي النائب عن سلطاا غصب سيفاً لبعض جتار املسلمني فشكا 
. فإذا بابن أخيه متقلد ذلك السيف. بذلك إىل ابن عمه، فوعده بالنظر يف أمره، وقعد على باب داره

مث أمر . أمسكوه: فقال ألعوانه. ال: اشتريته منه ؟ قال: قال. نعم:  ؟ قالهذا سيف املسلم: فدعاه، فقال
وأقمت بكومل مدة بزاوية الشيخ فخر الدين ابن الشيخ شهاب الدين . فضربت عنقه بذلك السيف. به

ويف أثناء مقامي ا، دخل إليها أرسال ملك . الكازروين، شيخ زاوية قالقوط، فلم أتعرف للككم خرباً
الذين كانوا معنا، وكانوا مع أحد تلك اجلنوك، فانكسر أيضاً، فكساهم جتار الصني، وعادوا إىل الصني 

وأردت أن أعود من كومل إىل السلطان ألعلمه مبا اتفق على اهلدية، مث خفت . بالدهم، ولقيتهم ا بعد
لدين اهلنوري، وأقيم مل فارقت اهلدية ؟ فعزمت على العودة إىل السلطان مجال ا: أن يتعقب فعلي ويقول

فبعث فيها . عنده، حىت أتعرف خرب الككم، فعدت إىل قالقوط، ووجدت ا بعض مراكب السلطان
أمرياً من العرب يعرف بالسيد أيب احلسن، وهو من الربدارية، وهم خواص البوابني، بعثه السلطان بأموال 
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ه يف العرب، فتوجهت إىل هذا األمري، يستجلب ا من قدر عليه من العرب من أرض هرمز والقطيف حملبت
فشاورته يف العودة إىل السلطان فلم . ورأيته عازماً على أن يشتو بقالقوط، وحينئذ يسافر إىل بالد العرب

فكنا نسري نصف النهار . فسافرت بالبحر من قالقوط، وذلك آخر فصل السفر فيه. يوافق على ذلك
. فخفنا منها، مث مل يتعرضوا لنا بشر. نا أربعة أجفان غزويةولقينا يف طريق. األول مث نرسو إىل الغد

وطلب مين . فأنزلين بدار، ومل يكن يل خدمي. ووصلنا إىل مدينة هنور، فرتلت إىل السلطان، وسلمت عليه
وكنت أختم القرآن كل يوم، مث كنت أختم . فكان أكثر جلوسي يف مسجده. أن أصلي معه الصلوات

 القراءة بعد صالة الصبح فأختم عند الزوال، وأجدد الوضوء وأبتدء القراءة فأبتدئ أبتدئ. مرتني يف اليوم
  .ومل أزل كذلك مدة ثالثة أشهر، واعتكفت فيها أربعني يوماً. اخلتمة الثانية عند الغروب

  ذكر توجهنا إلى الغزو وفتح سندابور

    

وكان وقع بني . برسم غزو سندابوروكان السلطان مجال الدين قد جهز اثنني ومخسني مركباً وسفرته 
سلطاا وولده خالف، فكتب ولده إىل السلطان مجال الدين أن يتوجه لفتح سندابور، ويسلم الولد 

ففتحت . فلما جتهزت املراكب، ظهر يل أن أتوجه فيها إىل اجلهاد. املذكور، ويزوجه السلطان أخته
فاستبشرت " ولينصرن اهللا من ينصره " اهللا كثرياً املصحف أنظر فيه، فكان يف أول الصفح يذكر فيه اسم 

. فأنت إذاً تكون أمريهم: فقال. إين أريد السفر: وأتى السلطان إىل صالة العصر، فقلت له. بذلك

ومل يكن ظهر له ذلك من . فأخربته مبا خرج يل يف أول الصفح، فأعجبه ذلك، وعزم على السفر بنفسه
فوصلنا عشي االثنني إىل سندابور، ودخلنا . ، وذلك يف يوم السبتقبل، فركب مركباً منها، وأنا معه

فلما أصبح ضربت . فبتنا عليها تلك الليلة. خورها، فوجدنا أهلها مستعدين للحرب، وقد نصبوا اانيق
فلقد رأيت حجراً أصاب بعض . الطبول واألنفار واألبواق، وزحفت املراكب، ورموا عليها باانيق

ونزل . ورمى أهل املراكب أنفسهم يف املاء، وبأيديهم الترسة والسيوف. بة من السلطانالواقفني مبقر
وكان عندنا طريدتان . السلطان إىل العكريي، وهو شبه الشلري، ورميت بنفسي يف املاء يف مجلة الناس

. ذلكففعلوا . وهي حبيث يركب الفارس فرسه يف جوفها ويتدرع وخيرج. مفتوحتا املواخر، فيها اخليل

. وأذن اهللا يف فتحها، وأنزل النصر على املسلمني فدخلنا بالسيف، ودخل معظم الكفار يف قصر سلطاا

مث إن السلطان أمنهم، ورد هلم نساءهم وأوالدهم، وكانوا حنو . فرمينا النار فيه فخرجوا، وقبضنا عليهم
يار مبقربة منه ألهل دولته، وسكن السلطان القصر، وأعطى الد. عشرة آالف، وأسكنهم بربض املدينة

وأراد زوجها فداءها فأبيت، وكساين فرجية . وأعطاين جارية منهن، تسمى بلكي، فسميتها مباركة



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  362  

وأقمت عنده بسندابور من يوم فتحها، وهو الثالث عشر جلمادى . مصرية، وجدت يف خزائن الكافر
وسافرت يف .  العهد يف العودة إليهوطلبت منه االذن يف السفر، فأخذ علي. األوىل إىل منتصف شعبان

البحر إىل هنور، مث إىل فاكنور، مث إىل منجرور، مث إىل هيلي، مث إىل جرفنت وده فنت وبدفنت وفندرينا 
وهي بالشني املعجم والف والم وياء آخر " وقالقوط، وقد تقدم ذكر مجيعها، مث إىل مدينة الشاليات، 

وأقمت ا، فطال . حسان املدن، تصنع ا الثياب املنسوبة هلا، مدينة من "احلروف وألف وتاء معلوة 
ووصل إليها غالمان كانا يل بالككم، فأخرباين أن اجلارية اليت كانت حامالً، . مقامي، فعدت إىل قالقوط

وبسببها كان تغري خاطري توفيت وأخذ صاحب اجلاوة سائر اجلواري، واستولت األيدي على املتاع، 
 الصني واجلاوة وبنجالة فعدت ملا تعرفت هذا، إىل هنور مث إىل سندابور، فوصلتها يف وتفرق أصحايب إىل

وقدم سلطام الكافر الذي دخلنا عليه برسم . آخر احملرم، وأقمت ا إىل الثاين من شهر ربيع اآلخر
صرنا وكانت عساكر السلطان متفرقة يف القرى، فانقطعوا عنا، وح. أخذها، وهرب إليه الكفار كلهم

وملا اشتد احلال خرجت عنها، وتركتها حمصورة، وعدت إىل قالقوط، وعزمت . الكفار وضيقوا علينا
فبعد عشرة أيام من ركوبنا البحر بقالقوط وصلنا . على السفر إىل ذيبة املهل، وكنت أمسع بأخبارها

 وهذه اجلزائر إحدى ".بفتح امليم واهلاء " جزائر ذيبة املهل، وذيبة على لفظ مؤنث الذيب، واملهل 
عجائب الدنيا، وهي حنو ألفي جزيرة، ويكون منها مائة فما دوا جمتمعات مستديرة كاحللقة، هلا مدخل 

وإذا وصل املركب إىل إحداها فال بد له من دليل من أهلها يسري به . كالباب، ال تدخل املراكب إال منه
النخل اليت بإحداها عند اخلروج من األخرى، فإن وهي من التقارب حبيث تظهر رؤوس . إىل سائر اجلزائر

وهذه اجلزائر أهلها كلهم . أخطأ املركب مستها، مل ميكنه دخوهلا، ومحلته الريح إىل املعرب أو سيالن
ومن . وهي منقسمة إىل أقاليم، على كل إقليم واٍل يسمونه الكردويب. مسلمون ذوو ديانة وصالح

بفتح الكاف " ، ومنها كنلوس "ءين معقودتني وكسر الالم وآخره راء وهو ببا" أقاليمها إقليم بالبور 
وا . ، ومنها إقليم املهل، وبه تعرف اجلزائر كلها"والنون مع تشديدها وضم الالم وواو وسني مهمل 

بفتح التاء املعلوة والالم والف ودال مهمل وباء مد وباء موحدة " ومنها إقليم تالديب . يسكن سالطينها
، منها إقليم التيم "بفتح الكاف وسكون الياء املسفولة وضم الدال املهمل وواو " نها إقليم كارايدو ، وم"
     بفتح التاء " 

بفتح التاء املعلوة االول والالم وضم الدال املهمل " ، ومنها إقليم تلدميت "املعلوة وسكون الياء املسفولة 
، ومنها إقليم هلدميت، وهو مثل اللفظ الذي قبله إال ان "وفتح امليم وتشديدها وكسر التاء األخرى وياء 

، ومنها "بفتح الباء املوحدة والراء وسكون الياء وضم الدال املهمل وواو " اهلاء أوله، ومنها إقليم برويدو 
بضم امليم، ومنها إقليم السويد " ، ومنها إقليم ملوك "بفتح الكافني والدال املهمل والم " إقليم كندكل 
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وهذه اجلزائر كلها ال زرع ا، إال أن يف إقليم السويد منها زرعاً يشبة . ، وهو أقصاها"لسني املهمل با"
، "بضم القاف"وإمنا أكل أهلها مسك يشبه اللريون، يسمونه قلب املاس . أتلي، وجيلب منه إىل املهل

ا السمكة منه أربع قطع، وحلمه أمحر، وال زفر له، إمنا رحيه كريح حلم األنعام، وإذا اصطادوه قطعو
. فإذا استحكم يبسه أكلوه. وطبخوه يسرياً مث جعلوه يف مكائيل من سعف النخل، وعلقوه للدخان

  ".بضم القاف " وحيمل منها إىل اهلند والصني واليمن، ويسمونه قلب املاس 

  ذكر أشجارها

وأشجار النارجيل . دم ذكرهومعظم أشجار هذه اجلزائر النارجيل، وهو من أقوام مع السمك، وقد تق
وتثمر النخل منها اثىن عشر عذقاً يف السنة، خيرج يف كل شهر عذق، فيكون بعضها . شأا عجيب

ويصنعون منها احلليب والزيت والعسل، . صغرياً وبعضها كبرياً وبعضها يابساً وبعضها أخضر، هكذا أبداً
. لواء، فيأكلوا مع اجلوز اليابس منهويصنعون من عسله احل. حسب ما ذكرنا لك يف السفر األول

وألهل هذه اجلزائر عجب يف . ولذلك كله، وللسمك الذي يغتذون به قوة عجيبة يف الباءة، ال نظري هلا
ولقد كان يل ا أربع نسوة وجوار سواهن، فكنت أطوف على مجيعهن كل يوم، وأبيت عند من . ذلك

ومن أشجارها اجلموح واألترج والليمون .  ذلكوأقمت ا سنة ونصف أخرى على. تكون ليلتها
والقلقاص، وهم يصنعون من أصوله دقيقاً يعملون منه شبه األطرية، ويطبخوا حبليب النارجيل، وهي من 

  .كنت أستحسنها كثرياً وآكلها. أطيب الطعام

  ذكر أهل هذه الجزائر وبعض عوائدهم

  وذكر مساكنهم 

    

وإذا رأى . يانة وإميان صحيح ونية صادقة، أكلهم حالل، دعاؤهم جمابوأهل هذه اجلزائر أهل صالح ود
وأبدام ضعيفة، وال عهد هلم بالقتال . اهللا ريب وحممد نبيي وأنا أمي مسكني: اإلنسان أحدهم قال له

. ولقد أمرت مرة بقطع يد سارق ا، فغشي على مجاعة منهم كانوا بالس. واحملاربة، وسالحهم الدعاء

وإذا أتت . طرقهم لصوص اهلند، وال تذرعهم ألم جربوا أن من أخذ هلم شيئاً أصابته مصيبة عاجلةوال ت
وإن أخذ أحد . أجفان العدو إىل ناحيتهم أخذوا من وجدوا من غريهم، ومل يتعرضوا ألحد منهم بسوء

 ولوال هذا لكانوا .الكفار، ولو ليمونة، عاقبه أمري الكفار وضربه الضرب املربح، خوفاً من عاقبة ذلك
ويف كل جزيرة من جزائرهم املساجد احلسنة، وأكثر . أهون الناس على قاصدهم بالقتال لضعف بنيتهم
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وأكثرهم يغتسلون مرتني يف اليوم تنظفاً لشدة احلر . وهم أهل نظافة وترته عن األقذار. عمارم باخلشب
ة وغريها، ويتلطخون بالغالية الوبة من ويكثرون من األدهان العطرية كالصندلي. ا، وكثرة العرق

ومن عادم أم إذا صلوا الصبح أتت كل امرأة إىل زوجها أو ابنها باملكحلة وماء الورد ودهن . مقدشو
. الغالية، فيكحل عينيه، ويدهن مباء الورد ودهن الغالية، فتصقل بشرته، وتزيل الشحوب عن وجهه

ى أوساطهم عوض السراويل، وجيعلون على ظهورهم ثياب ولباسهم فوط، يشدون الفوطة منها عل
وبعضهم جيعل عمامة، وبعضهم منديالً . وهي شبه األحارمي" بكسر الواو وسكون الالم وياء " الوليان 

وإذا لقي أحدهم القاضي أو اخلطيب، وضع ثوبه على كتفيه، وكشف ظهره، ومضى . صغرياً عوضاً منها
 ومن عوائدهم أنه إذا تزوج الرجل منهم، ومضى إىل دار زوجته، .معه كذلك، حىت يصل إىل مرتله

بسطت له ثياب القطن من باب دارها إىل باب البيت، وجعل عليها غرفات من الودع عن ميني طريقه إىل 
فإذا وصل إليها رمت على رجليه ثوباً يأخذه . البيت ومشاله، وتكون املرأة واقفة عند باب البيت تنتظره

كانت املرأة هي اليت تأيت إىل مرتل الرجل بسطت داره، وجعل فيها الودع، ورمت املرأة خدامه، وإن 
وكذلك عادم يف السالم على السلطان عندهم، ال بد من ثوب . عند الوصول إليه الثوب على رجليه

  .يرمى عند ذلك، وسنذكره

. رطوبات، ألن أرضهم نديةوبنيام باخلشب، وجيعلون سطوح البيوت مرتفعة عن األرض توقياً من ال

وكيفية ذلك أن ينحتوا حجارة يكون طول احلجر منها ذراعني أو ثالثة، وجيعلوا صفوفاً، ويعرضون 
وهلم صناعة عجيبة يف ذلك، ويبنون يف إسطوان . عليها خشب النارجيل، مث يصنعون احليطان من اخلشب

أحدمها إىل جهة :  به مع أصحابه، ويكون له بابان، جيلس الرجل"بفتح الالم " الدار بيتاً يسمونه املامل 
ويكون عند هذا البيت خابية . األسطوان يدخل منه الناس، واآلخر إىل جهة الدار يدخل منه صاحبها

، هو من قشر جوز "بفتح الواو والالم وسكون النون وجيم " مملوءة ماء، وهلا مستقى، يسمونه الوالنج 
ومجيعهم حفاة األقدام من رفيع . وبه يسقون املاء من اآلبار لقرا. عانالنارجيل، وله نصاب، طوله ذرا

ومع ذلك ال بد لكل داخل . فاملاشي ا كأنه يف بستان. ووضيع، وأزقتهم مكنوسة نقية، تظللها األشجار
ك، مث إىل الدار أن يغسل رجليه باملاء الذي يف اخلابية باملامل، وميسحها حبصري غليظ من الليف، يكون هنال

  .وكذلك يفعل كل داخل إىل املسجد. يدخل بيته

    

" ومن عوائدهم إذا قدم عليهم مركب، أن خترج إليه الكنادر، وهي القوارب الصغار، واحدها كندرة 

وفيها أهل اجلزيرة معهم التنبول أو الكرنبة، وهو جوز النارجيل األخضر، فيعطي ". بضم الكاف والدال 
. اء من أهل املركب، ويكون نزيله، وحيمل أمتعته إىل داره، كأنه بعض أقربائهاإلنسان منهم ذلك ملن ش
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. فإذا حان سفره، طلق املرأة ألن ال خيرجن عن بالدهن. ومن أراد التزوج من القادمني عليهم تزوج

ذلك ومن مل يتزوج، فاملرأة اليت يرتل بدارها، تطبخ له وختدمه وتزوده إذا سافر، وترضى منه يف مقابلة 
وفائدة املخزن، ويسمونه البندر، أن يشتري من كل سلعة باملركب حظاً بسوم . بأيسر شيء من اإلحسان

ويكون للبندر بيت يف كل . معلوم، سواء كانت السلعة تساوي ذلك أو أكثر منه، ويسمونه شرع البندر
 وفتح الصاد املهمل بفتح الباء املوحدة واجليم وسكون النون" جزيرة من اخلشب، يسمونه البجنصار 

وهم يشترون الفخار إذا . ، جيمع به الوايل وهو الكردوري مجيع سلعه، ويبيع ا ويشتري"وآخره راء 
فتباع عندهم القدر خبمس دجاجات وست، وحتمل املراكب من هذه اجلزائر . جلب إليهم بالدجاج

من القطن، وحيملون منها أواين السمك الذي ذكرناه وجوز النارجيل والفوط والوليان والعمائم، وهي 
بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء "فإا عندهم كثرية، وحيملون الودع، وحيملون القنرب . النحاس

وهم يدبغونه يف حفر على الساحل، مث يضربونه باملرازب، مث . ، وهو ليف جوز النارجيل"املوحدة والراء 
. راكب، وحتمل إىل الصني واهلند واليمن، وهو خري من القنبتغزله النساء، وتصنع منه احلبال خلياطة امل

وذه احلبال ختاط مراكب اهلند واليمن، ألن ذلك البحر كثري احلجارة، فإن كان املركب مسمراً مبسامري 
وصرف أهل اجلزائر . احلديد صدم احلجارة فانكسر، وإذا كان خميطاً باحلبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر

يوان يلتقطونه يف البحر، ويضعونه يف حفر هنالك، فيذهب حلمه، ويبقى عظمه أبيض، الودع، وهو ح
، "بالفاء " ، ويسمون السبعمائة منه الفال "بسني مهمل وياء آخر احلروف " ويسمون املائة منه سياه 

" نه بستو ، ويسمون املائة ألف م"بضم الكاف وتشديد التاء املعلوة " ويسمون الثين عشر ألفاً منه الكيت 

، ويباع ا بقيمة أربعة بسايت بدينار من الذهب، "بضم الباء املوحدة والتاء املعلوة وبينهما سني مهمل
ويبيعونه من أهل بنجالة باألرز، وهو أيضاً صرف أهل . ورمبا رخص حىت يباع عشر بسايت منه بدينار

وهذا الودع أيضاً هو صرف . راكبهمويبيعونه من أهل اليمن، فيجعلونه عوض الرمل يف م. بالد بنجالة
  .السودان يف بالدهم، رأيته يباع مبايل وجوجو حبساب ألف ومخسني للدينار الذهيب

  ذكر نسائها

    

وميشطن شعورهن، وجيمعنها إىل جهة . ونساؤها ال يغطني رؤوسهن، وال سلطانتهم تغطي رأسها
. رة إىل أسفل، وسائر أجسادهن مكشوفةوال يلبسن أكثرهن إال فوطة واحدة تسترها من الس. واحدة

ولقد جهدت ملا وليت القضاء ا أن أقطع تلك العادة وآمرهن . وكذلك ميشني يف األسواق وغريها
فكنت ال تدخل إيل منهن امرأة يف خصومة إال مسترة اجلسد، وما عدا ذلك . باللباس، فلم أستطع ذلك
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وكان يل . الفوطة، وقمصهن قصار األكمام عراضهاولباس بعضهن قمص زائدة على . مل تكن عليه قدرة
وحليهن . جواٍر كسون لباس أهل دهلي يغطني رؤوسهن، فعان ذلك أكثر ما زان إذ مل يتعودنه

وال حتمل . األساور وجتعل املرأة منها مجلة يف ذراعيها، حبيث متأل ما بني الكوع واملرفق، وهي من الفضة
بباء موحدة والف وياء آخر " وهلن اخلالخيل، ويسموا البايل . ان وأقاربهأساور الذهب إال نساء السلط

بالباء املوحدة وسكن " ، وقالئد ذهب جيعلنها على صدورهن، ويسموا البسدر "احلروف مكسورة 
ومن عجيب أفعاهلن أن يؤجرن أنفسهن للخدمة بالديار على ". السني املهمل وفتح الدال املهمل والراء 

وعلى مستأجرهن نفقتهن، وال يرين ذلك عيباً، ويفعله أكثر . علوم من مخسة دنانري فما دواعدد م
وكل ما تكسره من األواين حيسب عليها . فتجد يف دار اإلنسان الغين منهن العشرة والعشرين. بنام
لذي هي مرنة فيه، وإذا أرادت اخلروج من دار إىل دار أعطاها أهل الدار اليت خترج إليها العدد ا. قيمته

. وأكثر شغل هؤالء املسأجرات غزل القنرب. فتدفعه ألهل الدار اليت خرجت منها، ويبقى عليها لآلخرين

وأكثر الناس ال يسمي صداقاً، إمنا تقع . والتزوج ذه اجلزائر سهل، لرتارة الصداق وحسن معاشرة النساء
وج أهلها النساء، فإذا أرادوا السفر طلقوهن، وإذا قدمت املراكب تز. الشهادة، ويعطى صداق مثلها

وال . ومل أر يف الدنيا أحسن معاشرة منهن. وهن ال خيرجن عن بالدهن أبداً. وذلك نوع من نكاح املتعة
تكل املرأة عندهم خدمة زوجها لسواها، بل هي تأتيه بالطعام، وترفعه بني يديه، وتغسل يده، وتأتيه باملاء 

ومن عوائدهن أن ال تأكل املرأة مع زوجها، وال يعلم الرجل ما تأكله . ند النومللوضوء، وتغم رجليه ع
ولقد تزوجت ا نسوة، فأكل معي بعضهن بعد حماولة، وبعضهن مل تأكل معي، وال استطعت أن . املرأة

  .أراها تأكل، وال نفعتين حيلة يف ذلك

  ذكر السبب في إسالم هذه الجزائر

  وذكر العفاريت من الجن التي تضربها في كل شهر 

    

حدثين الثقات من أهلها كالفقيه عيسى اليمين، والفقيه املعلم علي، والقاضي عبد اهللا ومجاعة سواهم، أن 
أهل هذه اجلزائر كانوا كفاراً، وكان يظهر هلم يف كل شهر عفريت من اجلن، يأيت ناحية البحر، كأنه 

وهي . وكانت عادم إذا رأوه، أخذوا جارية بكرأ فزينوها وأدخلوها إىل بدخانة. لمركب مملوء بالقنادي
بيت األصنام، وكان مبنياً على ضفة البحر، وله طاق ينظر إليه، ويتركوا هنالك ليلة، مث يأتون عند 

مث .  بنتهوال يزالون يف كل شهر يقترعون بينهم، فمن أصابته القرعة أعطى. الصباح فيجدوا مفتضة ميتة
إم قدم عليهم مغريب يسمى بأيب الربكات الرببري، وكان حافظاُ للقرآن العظيم، فرتل بدار عجوز منهم 
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فاستفهمهن عن شأن، . جبزيرة املهل، فدخل عليها يوماً، وقد مجعت أهلها، وهن يبكني كأن يف مأمت
، وليس هلا إال بنت واحدة، يقتلها فأتى ترمجان فأخربه أن العجوز كانت القرعة عليها. فلم يفهمنه

وكان سناطاً، ال حلية له، فاحتملوه . أنا أتوجه عوضاً من بنتك بالليل: فقال هلا أبو الربكات. العفريت
وأقام يتلو القرآن، مث ظهر له العفريت من الطاق، فداوم . تلك الليلة، وأدخلوه إىل بدخانة، وهو متوضئ

فجاءت . وأصبح املغريب، وهو يتلو على حاله. ع القراءة غاص يف البحرالتالوة، فلما كان منه حبيث يسم
العجوز وأهلها وأهل اجلزيرة، ليستخرجوا البنت على عادم فيحرقوها، فوجدوا املغريب يتلو، فمضوا به 

، "بفتح الشني املعجم وضم النون وواو وراء والف وزاي وهاء " إىل ملكهم، وكان يسمى شنورازة 
فقال له أقم عندنا إىل الشهر اآلخر، . وعرض املغريب عليه اإلسالم، ورغبه فيه. ربه، فعجبوأعلموه خب

وشرح اهللا صدر امللك لإلسالم فأسلم . فأقام عندهم. فإن فعلت كفعلك، وجنوت من العفريت أسلمت
ة، ومل يأت مث محل املغريب ملا دخل الشهر إىل بدخان. قبل متام الشهر، وأسلم أهله وأوالده وأهل دولته

وجاء السلطان والناس معه فوجدوه على حاله من التالوة، فكسروا . العفريت، فجعل يتلو حىت الصباح
وأقام املغريب عندهم . األصنام، وهدموا بدخانة، وأسلم أهل اجلزيرة، وبعثوا إىل سائر اجلزائر فأسلم أهلها

وهم إىل هذا العهد يعظمون املغاربة بسببه، . معظماً، ومتذهبوا مبذهبه مذهب اإلمام مالك رضي اهللا عنه
وبىن مسجداً هو معروف بامسه، وقرأت على مقصورة اجلامع منقوشاً يف اخلشب أسلم السلطان أمحد 

وجعل ذلك السلطان ثلث جمايب اجلزائر صدقة على أبناء . شنورازة على يد أيب الربكات الرببري املغريب
وبسبب هذا العفريت خرب من هذه .  على ذلك حىت اآلنفسمي. السبيل، إذ كان إسالمه بسببهم

  .اجلزائر كثري قبل اإلسالم

فبينا أنا ذات ليلة يف بعض شأين، إذ مسعت الناس جيهرون بالتهليل . وملا دخلناها مل يكن يل علم بشأنه
. والتكبري، ورأيت األوالد، وعلى رؤوسهم املصاحف، والنساء يضربن يف الطسوت وأواين النحاس

أال تنظر إىل البحر ؟ فنظرت فإذا مثل املركب الكبري، : عجبت من فعلهم، وقلت ما شأنكم ؟ فقالواف
فاذا فعلنا ما رأيت . ذلك العفريت، وعادته أن يظهر مرة يف الشهر: فقالوا. وكأنه مملوء سرجاً ومشاعل

  .انصرف عنا ومل يضرنا

  ذكر سلطانة هذه الجزائر

    

 امرأة، وهي خدجية بنت السلطان جالل الدين عمر ابن السلطان صالح الدين ومن عجائبها أن سلطانتها
. وكان امللك جلدها مث ألبيها، فلما مات أبوها ويل أخوها شهاب الدين، وهو صغري السن. صاحل البنجايل
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 فتزوج الوزير عبد اهللا ابن حممد احلضرمي أمه، وغلب عليه، وهو الذي تزوج أيضاً هذه السلطانة خدجية

فلما بلغ شهاب الدين مبلغ الرجال، أخرج ربيبه . بعد وفاة زوجها الوزير مجال الدين، كما سنذكره
واستقل بامللك، واستوزر أحد مواليه، ويسمى علي كلكي، مث . الوزير عبد اهللا، ونفاه إىل جزائر السويد
ن املذكور أنه خيتلف إىل وكان يذكر عن السلطان شهاب الدي. عزله بعد ثالثة أعوام، ونفاه إىل السويد

ومل يكن بقي . حرم أهل دولته وخواصه بالليل، فخلعوه لذلك ونفوه إىل إقليم هلدتين، وبعثوا من قتله ا
من بيت امللك إال أخواته خدجية الكربى ومرمي وفاطمة، فقدموا خدجية سلطانة، وكانت متزوجة 

ولكن األوامر .  وقدم ولده حممداً للخطابة عوضاً منهخلطيبهم مجال الدين، فصار وزيراً وغالباً على األمر،
وال يكتبون يف . وهم يكتبون األوامر يف سعف النخل حبديدة معوجة شبه السكني. إمنا تنفذ باسم خدجية

اللهم انصر أمتك : الكاغد إال املصاحف وكتب العلم، ويذكرها اخلطيب يوم اجلمعة، وغريها، فيقول
 العاملني، وجعلتها رمحة لكافة املسلمني، أال وهي السلطانة خدجية بنت اليت اخترا على علم على

ومن عادم إذا قدم الغريب عليهم، ومضى إىل املشور، . السلطان جالل الدين ابن السلطان صالح الدين
وهم يسمونه الدار، فال بد له أن يستصحب ثوبني، فيخدم جلهة هذه السلطانة، ويرمي بأحدمها، مث خيدم 

. وجندها حنو ألف نفر من الغرباء، وبعضهم بلديون. يرها، وهو زوجها مجال الدين، ويرمي بالثاينلوز

ومرتبهم األرز يعطاهم من البندر يف كل شهر، فإذا مت . ويأتون كل يوم إىل الدار، فيخدمون وينصرفون
فيؤمر هلم به عند . بطلب مرتبنابلغ عنا اخلدمة، واعلم بأنا أتينا : الشهر أتوا الدار، وخدموا، وقالوا للوزير

ويأيت أيضاً إىل الدار كل يوم القاضي وأرباب اخلطط، وهم الوزراء عندهم، فيخدمون، ويبلغ . ذلك
  .خدمتهم الفتيان، وينصرفون

  ذكر أرباب الخطط وسيرهم

قاضي ، ويسمون ال"بفتح الكاف األوىل والالم " وهم يسمون الوزير األكرب النائب عن السلطانة كلكي 
وضبط ذلك بفاء مفتوح ونون مسكن ودال مهمل مفتوح وياء آخر احلروف والف وراء " فندريارقالوا 

، وأحكامهم كلها راجعة إىل القاضي، وهو أعظم عندهم من الناس أمجعني، "وقاف والف والم مضموم 
عادة . ا لنفسهوله ثالث جزائر، يأخذ جمباه. وأمره كأمر السلطان وأشد، وجيلس على بساط يف الدار

بفتح اهلاء وسكون النون وكسر " ويسمون اخلطيب هندجيري . قدمية أجراها السلطان أمحد شنورازة
بفتح الفاء وامليم والدال " ويسمون صاحب الديوان الفاملداري ". الدال وياء مد وجيم مفتوح وراء وياء 

" ، واسم احلاكم فتنايك " الالم بفتح امليم والكاف وضم" ، واسم صاحب األشغال مافاكلو "املهمل 

، واسم قائد "بكسر الفاء وسكون التاء املعلوة وفتح النون والف وياء آخر احلروف مفتوحة أيضاً وكاف 
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وال سجن عندهم بتلك اجلزائر، . وكل من هؤالء يسمى وزيراً". بفتح امليم والنون والياء " البحر مانايك 
ب، هي معدة ألمتعة التجار، وجيعل أحدهم يف خشبة، كما يفعل إمنا حيبس أرباب اجلرائم يف بيوت خش

  .عندنا بأسارى الروم

  ذكر وصولي إلى هذه الجزائر وتنقل حالي بها

ونزلت بدار رجل من . وملا وصلت إليها نزلت جبزيرة كنلوس، وهي جزيرة حسنة فيها املساجد الكثرية
ولقيت ا رجالً امسه حممد من .  أوالد من طلبة العلمصلحائها، وأضافين ا الفقيه علي، وكان فاضالً، له

فإم ال قاضي . إن دخلت جزيرة املهل أمسكك الوزير ا: أهل ظفار احلموض، فأضافين وقال يل
وكان قدومي عليها يف . وكان غرضي أن أسافر منها إىل املعرب وسرنديب وبنجالة مث إىل الصني. عندهم

  .وهو من احلجاج الفضالءمركب الناخوذة عمر اهلنوري، 

    

وملا وصلنا كنلوس أقام ا عشراً، مث اكترى كندرة يسافر فيها إىل املهل، دية للسلطانة وزوجها، 
فإن شئت السفر منفرداً عنهم فدونك، . ال تسعك الكندرة أنت وأصحابك: فأردت السفر معه، فقال

فاعتذر يل، وعزم علي . بعة أيام، وقد لقي شدائدفلعبت به الريح، وعاد إلينا بعد أر. فأبيت ذلك، وسافر
  .يف السفر معه بأصحايب، فكنا نرحل غدوة، فنرتل يف وسط النهار لبعض اجلزائر، ونرحل فنبيت بأخرى

وجاء إيل ومعه . وكان الكردوي يسمى ا هالالً، فسلم علي وأضافين. ووصلنا بعد أيام إىل إقليم التيم
 منهم، عوداً على أكتافهما، وعلقا منه أربع دجاجات، وجعل اآلخران عوداً أربعة رجال، وقد جعل اثنان

فأخربت أم . فعجبت من تعظيمهم هلذا الشيء احلقري. مثله، وعلقا منه حنو عشر من جوز النارجيل
ورحلنا عنهم فرتلنا يف اليوم السادس جبزيرة عثمان، وهو رجل . صنعوه على جهة الكرامة واإلجالل

ويف اليوم . ويف اليوم الثامن نزلنا جبزيرة الوزير، يقال له التلمذي. يار الناس، فأكرمنا وأضافنافاضل من خ
وعادم أن ال يرتل أحد من . وأرسينا مبرساها. العاشر وصلنا إىل جزيرة املهل، حيث السلطانة وزوجها

منعين اخلدام الذين بالساحل، فأذنوا لنا بالرتول، وأردت التوجه إىل بعض املساجد ف. املرسى إال بإذم
  .ال بد من الدخول إىل الوزير: وقالوا

ومل أعلم أن بعض . ال أعرفه، خوفاً من إمساكهم إياي: وكنت أوصيت الناخوذة أن يقول إذا سئل عين
أهل الفضول، قد كتب إليهم معرفاً خبربي، وأين كنت قاضياً بدهلي، فلما وصلت إىل الدار، وهو 

يف سقائف على الباب الثالث منه، وجاء القاضي عيسى اليمين، فسلم علي، وسلمت على املشور، ونزلنا 
الوزير، وجاء الناخوذة إبراهيم بعشرة أثواب، فخدم جلهة السلطانة، ورمى بثوب منها، مث خدم للوزير، 



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  370  

لك هو مث أخرجوا التنبول وماء الورد، وذ. ال أعرفه: ورمى بثوب آخر، ورمى جبميعها، وسئل عين فقال
الكرامة عندهم، وأنزلنا بدار، وبعث إلينا الطعام، وهو قصعة كبرية فيها األرز، وتدور ا صحاف فيها 

وملا كان بالغد مضيت مع الناخوذة والقاضي عيسى اليمين . اللحم اخلليع والدجاج والسمن والسمك
وبعث الوزير إيل صبيحة تلك . لزيارة زاوية يف طرف اجلزيرة، عمرها الشيخ الصاحل جنيب، وعدنا ليالً

الليلة كسوة وضيافة، فيها األرز والسمن واخلليع وجوز النارجيل والعسل املصنوع منها، وهم يسمونه 
. ، ومعىن ذلك ماء السكر"بضم القاف وسكون الراء وفتح الباء املوحدة والف ونون وياء " القرباين 

. ب من سيالن فيه فقراء من العرب والعجم يعرفونينوبعد عشرة أيام قدم مرك. وأتوا مبائة ودعة للنفقة

. وبعث عين عند استهالل رمضان، فوجدت األمراء والوزراء. فعرفوا خدام الوزير بأمري، فزاد اغتباطي

فأجلسين الوزير إىل جانبه، ومعه القاضي عيسى، . وأحضر الطعام يف موائد، جيتمع على املائدة طائفة
وطعامهم األرز والدجاج والسمن . زير عمر دهرد، ومعناه مقدم العسكروالوزير الفاملداري ؛ والو

. والسمك واخلليع واملوز املطبوخ، ويشربون بعده عسل النارجيل خملوطاً باألفاويه، وهو يهضم الطعام

ويف التاسع من شهر رمضان مات صهر الوزير زوج بنته، وكانت قبله عند السلطان شهاب الدين، ومل 
واستأذنته يف .  منهما لصغرها، فردها أبوها لداره، وأعطاين دارها، وهي من أمجل الدوريدخل ا أحد

ضيافة الفقراء القادمني من زيارة القدم فأذن يل يف ذلك، وبعث إيل مخساً من الغنم، وهي عزيزة عندهم، 
بعثت ذلك كله إىل ف. ألا جملوبة من املعرب واملليبار ومقدشو، وبعث األرز والدجاج والسمن واألبازير

دار الوزير سليمان مانايك، فطبخ يل ا، فأحسن يف طبخه وزاد فيه، وبعث الفرش وأواين النحاس، 
: واستأذنته يف حضور بعض الوزراء بتلك الضيافة، فقال يل. وأفطرنا على العادة بدار السلطانة مع الوزير

فجلس . جاء، ومعه الوزراء وأرباب الدولةوأنا أحضر أيضاً، فشكرته وانصرفت إىل داري، فإذا به قد 
وكان كل من يأيت من األمراء والوزراء يسلم على الوزير، ويرمي بثوب غري . يف قبة خشب مرتفعة

وقدم الطعام فأكلوا، مث قرأ القراء باألصوات . خميط، حىت اجتمع مائة ثوب أو حنوها، فأخذها الفقراء
عدت النار، فكان الفقراء يدخلوا ويطأوا باألقدام، ومنهم وأ. احلسان، مث أخذوا يف السماع والرقص

  .من يأكلها، كما تؤكل احللواء، إىل أن مخدت

  ذكر بعض إحسان الوزير إلي

    

هذا البستان لك، : فقال يل الوزير. وملا متت الليلة انصرف الوزير، ومضيت معه، فمررنا ببستان للمخزن
: مث بعث يل من الغد جبارية وقال يل خدميه. ت فعله، ودعوت لهفشكر. وسأعمر لك فيه داراً لسكناك
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إن أعجبتك هذه فهي لك، وإال بعثت لك جارية مرهتية، وكانت اجلواري املرهتيات : يقول لك الوزير
إمنا أريد املرهتية، فبعثها يل، وكان امسها قل استان، ومعناه زهر البستان، وكانت : تعجبين، فقلت له
وأهل تلك اجلزائر هلم لسان مل أكن أعرفه، مث بعث إيل يف غد ذلك . فارسي فأعجبتينتعرف اللسان ال

وملا كانت اللية بعدها، جاء الوزير إيل بعد العشاء األخرية يف نفر من . جبارية معربية تسمى عنربي
أصحابه، فدخل الدار، ومعه غالمان صغريان، فسلمت عليه، وسألين عن حايل، فدعوت له وشكرته، 

، وهي شبه السبنية، وأخرج منها ثياب حرير، وحقاً فيه " بقشة"ألقى أحد الغالمني بني يديه لقشة ف
لو بعثته لك مع اجلارية، لقالت هو مايل جئت به من دار موالي، واآلن : جوهر فأعطاين ذلك، وقال يل

  .فدعوت له وشكرته، وكان أهالً للشكر، رمحه اهللا. هو مالك، فأعطه إياه

  يره وما أردته من الخروج ومقامي بعد ذلكذكر تغ

. وكان الوزير سليمان مانايك قد بعث إيل أن أتزوج بنته، فبعثت إىل الوزير مجال الدين مستأذناً يف ذلك

فأبيت أنا ذلك، . مل يعجبه ذلك، وهو حيب أن يزوجك بنته، إذا انقضت عدا: فعاد إيل الرسول، وقال
وال بد . ا زوجان قبل الدخول، وأصابتين أثناء ذلك محى مرضت اوخفت من شؤمها، ألنه مات حتته

لكل من يدخل، تلك اجلزيرة أن حيم، فقوي عزمي علىالرحلة عنها، فبعت بعض احللي بالودع، 
: الوزير يقول لك: فلما ذهبت لوداع الوزير خرج إيل القاضي فقال. واكتريت مركباً أسافر فيه لبنجالة

. إن بعض احللي اشتريت به الودع، فشأنكم وإياه: فقلت له.  ما أعطيناك وسافرإن شئت السفر، فأعطنا

. أنا أبيعه، وآتيكم بالذهب: فقلت له. إمنا أعطيناك الذهب ومل نعطك الودع: يقول: فعاد إيل فقال

بعث مث . وقصده بذلك كله أن ال أسافر عنه. فبعثت إىل التجار ليشتروه مين، فأمرهم الوزير أن ال يفعلوا
أنا حتت : فقلت يف نفسي. أقم عندنا، ولك كل ما أحببت: الوزير يقول لك: إيل أحد خواصه وقال

. نعم، أنا أقيم معه: وقلت لرسوله. حكمهم، وإن مل أقم خمتاراً أقمت مضطراً، فاإلقامة باختياري أوىل

ن نريد قربك، وأنت تريد حن: فلما دخلت إليه قام إيل وعانقين وقال. فعاد إليه ففرح بذلك، واستدعاين
نقبلها : فقال. إن أردمت مقامي فأنا اشترط عليكم شروطاً: فاعتذرت له، فقبل عذري، وقلت له. البعد عنا
. أنا ال أستطيع املشي على قدمي، ومن عادم أن ال يركب أحد هناك إال الوزير: فقلت له. فاشترط

. رجاالً وصبياناً، يعجبون مين حىت شكوت لهولقد كنت ملا أعطوين الفرس فركبته، يتبعين الناس 

بضم الدال املهمل وسكون النون وضم " فضربت الدنقرة، وبرح يف الناس أن ال يتبعين أحد، والدنقرة 
فإذا ضربوها . شبه الطست من النحاس تضرب حبديدة، فيسمع هلا صوت على البعد" القاف وفتح الراء 

إن أردت أن تركب الدولة وإال فعندنا حصان ورمكة ، : يل الوزيرفقال . حينئذ يربح يف الناس مبا يراد
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وكيف أصنع : فقلت له. فأتوين ا يف تلك الساعة، وأتوين بكسوة. فاخترت الرمكة. فاختر أيهما شئت
على أن تبعث أنت من : ابعث أحد أصحابك ليبيعه لك ببنجالة، فقلت له: بالودع الذي اشتريته ؟ فقال

فبعث حينئذ رفيقي أبا حممد بن فرحان، وبعثوا معه رجالً يسمى احلاج . نعم: فقال. يعينه على ذلك
وأقاموا ست عشرة . علياً، فاتفق أن هال البحر، فرموا بكل ما عندهم، حىت الزاد واملاء والصاري والقربة

م علي مث خرجوا إىل جزيرة سيالن، بعد جوع وعطش وشدائد وقد. ليلة ال قلع هلم وال سكان وال غريه
  .صاحيب أبو حممد بعد سنة، وقد زار القدم، وزارها مرة ثانية معي

  ذكر العيد الذي شاهدته معهم

    

وملا مت شهر رمضان بعث الوزير إيل بكسوة، وخرجنا إىل املصلى، وقد زينت الطريق اليت مير الوزير عليها 
وكل من له على طريقه دار .  ويسرةمن داره إىل املصلى، وفرشت الثياب فيها، وجعلت كتايت الودع مينة

من األمراء والكبار، قد غرس عندها النخل الصغار من النارجيل وأشجار الفوفل واملوز، ومد من شجرة 
ويقف صاحب الدار عند باا، فإذا مر الوزير رمى على . إىل أخرى شرائط، وعلق منها اجلوز األخضر
ده مع الودع الذي جيعل على طريقه أيضاً، والوزير ماش على رجليه ثوباً من احلرير أو القطن، فيأخذه عبي

قدميه، وعليه فرجية مصرية من املرعز، وعمامة كبرية، وهو متقلد فوطة حرير، وفوق رأسه أربعة شطور، 
واألبواق واألنفار واألطبال بني يديه، والعساكر أمامه . ويف رجليه النعل، ومجيع الناس سواه حفاة

مث أيت مبحفة فركب فيها الوزير . كربون حىت أتوا املصلى، فخطب ولده بعد الصالةوخلفه، ومجيعهم ي
ومل يكن ركب يف احملفة قبل ذلك، ألن ذلك ال يفعله . وخدم األمراء والوزراء، ورموا بالثياب على العادة

 فجلس مبوضع مرتفع، وعنده الوزراء. مث رفعه الرجال، وركبت فرسي ودخلنا القصر. إال امللوك

واألمراء، ووقف العبيد بالترسة والسيوف والعصي، مث أيت بالطعام مث الفوفل والتنبول، مث أيت بصحفة 
ورأيت على بعض طعامهم . فإذا أكلت مجاعة من الناس تلطخوا بالصندل. صغرية فيها الصندل املقاصري

فأخذ .  املليبار كثرييومئذ حوتاً من السردين مملوحاً غري مطبوخ، أهدي هلم من كومل، وهو يف بالد
كيف آكله وهو غري مطبوخ؟ : فقلت. كل منه، فإنه ليس ببالدنا: وقال يل. الوزير سردينة وجعل يأكلها

  .أنا أعرف به، فإنه ببالدي كثري: فقلت. إنه مطبوخ: فقال

  ذكر تزوجي وواليتي القضاء
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 فبعثت إىل الوزير مجال الدين أن ويف الثاين من شوال اتفقت مع الوزير سليمان مانايك على تزوج بنته،
يكون عقد النكاح بني يديه بالقصر، فأجاب إىل ذلك، وأحضر التنبول على العادة والصندل، وحضر 

فقال يل الوزير . الناس، وأبطأ الوزير سليمان، فاستدعي، فلم يأت، مث استدعي ثانية، فاعتذر مبرض البنت
والناس قد اجتمعوا فهل لك أن تتزوج بربيبة السلطان . اإن بنته امتنعت، وهي مالكة أمر نفسه: سراً

فاستدعى القاضي والشهود، ووقعت الشهادة، . نعم: زوجة أبيها، وهي اليت ولده متزوج بنتها ؟ فقلت له
وبلغ حسن معاشرا أا كانت إذا . ودفع الوزير الصداق، ورفعت إيل بعد أام، فكانت من خيار النساء

وملا تزوجتها أكرهين الوزير على .  وتبخر أثوايب، وهي ضاحكة، ال يظهر عليها تغريتزوجت عليها تطيبين
وسبب ذلك اعتراضي على القاضي، لكونه كان يأخذ العشر من التركات، إذا قسمها على . القضاء

 إمنا لك أجرة تتفق ا مع الورثة، ومل يكن حيسن شيئاً، فلما وليت، اجتهدت جهدي يف: أرباا فقلت له

فأول ما غريت من عوائد السوء مكث . وليست هنالك خصومات، كما هي ببالدنا. إقامة رسوم الشرع
. فحسمت علة ذلك. وكانت إحداهن ال تزال يف دار املطلق حىت تتزوج غريه. املطلقات يف ديار املطلقني

ت النساء وأيت إيل بنحو مخسة وعشرين رجالً ممن فعل ذلك، فضربتهم وشهرم باألسواق، وأخرج
عنهم، مث اشتددت يف إقامة الصلوات، وأمرت الرجال باملبادرة إىل األئمة واألسواق إثر صالة اجلمعة، 

وألزمت األئمة واملؤذنني أصحاب املرتبات املواظبة على ما هم . فمن وجدوه مل يصل ضربته وشهرته
  .م أقدر على ذلكبسبيله، وكتبت إىل مجيع اجلزائر بنحو ذلك وجهدت أن أكسو النساء، فل

  ذكر قدوم الوزير عبد اهللا بن محمد الخضرمي

  الذي نفاه السلطان شهاب الدين إلى السويد وما وقع بيني وبينه 

    

وملا بعث الوزير عنه، ورده إىل جزيرة املهل، . كنت قد تزوجت ربيبته بنت زوجته، وأحببتها حباً شديداً
فكنت أزوره . قصر فسلم على الوزير، وأنزله يف دار جيدةبعثت له التحف، وتلقيته ومضيت معه إىل ال

فزارين مجيع الناس إال هو، وزارين الوزير مجال الدين، فدخل هو . واتفق أن اعتكفت يف رمضان. ا
فلما خرجت من االعتكاف شكا إيل أخوال زوجيت ربيبته . فوقعت بيننا الوحشة. معه، حبكم املوافقة

السنجري، فإن أباهم أوصى عليهم الوزير عبد اهللا، وأن ما هلم باق بيده، وقد أوالد الوزير مجال الدين 
خرجوا عن حجره حبكم الشرع، وطلبوا إحضاره مبجلس احلكم، وكانت عاديت إذا بعثت عن خصم من 

اخلصوم، أبعث له قطعة كاغد مكتوبة، فعندما يقف عليها يبادر إىل جملس احلكم الشرعي، وإال عاقبته، 
ليه على العادة، فأغضبه ذلك، وحقدها يل، وأضمر عداويت، ووكل من يتكلم عنه، وبلغين عنه فبعثت إ
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وكانت عادة الناس من صغري وكبري أن خيدموا له كما خيدمون للوزير مجال الدين، . كالم قبيح
ى بدار فأمرت املنادي فناد. وخدمتهم أن يوصلوا السبابة إىل األرض، مث يقبلوا ويضعوا على رؤوسهم

. السلطان على رؤوس األشهاد أنه من خدم للوزير عبد اهللا كما خيدم للوزير الكبري لزمه العقاب الشديد

وتزوجت أيضاً زوجة أخرى، بنت وزير معظم . فزادت عداوته. وأخذت عليه أن ال يترك الناس لذلك
 كانت حتت السلطان مث تزوجت زوجة. عندهم، كان جده السلطان داود حفيد السلطان أمحد شنورازة

وكانت الرابعة هي ربيبة الوزير عبد . شهاب الدين، وعمرت ثالث ديار بالبستان الذي أعطانيه الوزير
اهللا، تسكن يف دارها، وهي أحبهن إيل فلما صاهرت من ذكرته، هابين الوزير وأهل اجلزيرة، وختوفوا مين 

  .الوزير عبد اهللا كرب ذلك حىت متكنت الوحشةألجل ضعفهم، وسعوا بيين وبني الوزير بالنمائم، وتوىل 

  ذكر انفصالي عنهم وسبب ذلك

    

واتفق يف بعض األيام أن عبداً من عبيد السلطان الذي شكته زوجته إىل الوزير، وأعلمته أنه عند سرية من 
ا يف فراش فبعث الوزير الشهود، ودخلوا دار السرية، فوجدوا الغالم نائماً معه. سراري السلطان يزين ا

فلما أصبحت وعلمت باخلرب، توجهت إىل املشور، وجلست يف موضع جلوسي، مل . واحد، وحبسومها
. ال: ألك حاجة ؟ فقلت: يقول لك الوزير: فخرج إيل بعض اخلواص فقال. أتكلم يف شي من أمرها

فلما . مت فيهاإذ كانت عاديت أن ال تقطع قضية إىل حك. وكان قصده أن أتكلم يف شأن السرية والغالم
فإذا . فانصرفت إىل داري بعد ذلك، وجلست مبوضع األحكام. وقع التغري والوحشة قصرت يف ذلك

إنه وقع البارحة كيت وكيت، لقضية السرية والغالم، فاحكم : يقول لك: ببعض الوزراء، فقال الوزير
ر السلطان، فعدت إليها هذه القضية ال ينبغي احلكم أن يكون فيها إال بدا: فيهما بالشرع فقلت له

واجتمع الناس وأحضرت السرية والغالم، فأمرت بضرما يف اخللوة، وأطلقت سراح املرأة، وحبست 
: وانصرفت إىل داري، فبعث الوزير إىل مجاعة من كرباء ناسه يف شأن تسريح الغالم، فقلت هلم. الغالم

عتم السلطان شهاب الدين وقتلتموه بسبب أتشفعون يف غالم زجني يهتك حرمة مواله ؟ وأنتم باألمس خل
دخوله لدار غالم له ؟ وأمرت بالغالم عند ذلك، فضرب بقضبان اخليزران، وهي أشد وقعاً من السياط، 

فقام وقعد، واستشاط غضباً، ومجع الوزراء . فذهبوا إىل الوزير فأعلموه. وشهرته باجلزيرة، ويف عنقه حبل
مث قلت . سالم عليكم: وقلت. كانت عاديت أن أخدم له، فلم أخدمو. ووجوه العسكر، وبعث عين فجئته

فكلمين الوزير، فصعدت وقعدت . اشهدوا علي أين قد عزلت نفسي عن القضاء لعجزي عنه: للحاضرين
ويقولون إين : وأذن مؤذن املغرب، فدخل إىل داره وهو يقول. مبوضع أقابله فيه، وجاوبته أغلظ جواب



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  375  

وإمنا كان اعتزازي عليهم بسبب سلطان اهلند، ألم .  ألغضب عليه، فغضب عليوها أنذا طلبته. سلطان
فلما دخلنا إىل داره بعث إيل . حتققوا مكانيت عنده، وإن كانوا على بعد منه، فخوفه يف قلوم متمكن

كيف هتكت حرمته على رؤوس : إن موالنا يقول لك: القاضي املعزول، وكان جريء اللسان، فقال يل
إمنا كنت أخدم له حني كان قليب له طيباً، فلما وقع التغري تركت ذلك، : اد ومل ختدم له ؟ فقلت لهاألشه

إمنا غرضك الرحيل عنا، فأعط : فبعثه إيل ثانية فقال. وحتية املسلمني إمنا هي السالم، وقد سلمت
ىل داري، فخدمت له على هذا القول، وذهبت إ. صداقات النساء وديون الناس، وانصرف إذا شئت

. وقد أعطاين يف تلك األيام فرش دار وجهازها من أواين حناس وسواها. فخلصت مما علي من الدين

فلما عرف أين قد خلصت . وكان يعطيين كل ما أطلبه، وحيبين ويكرمين، ولكنه غري خاطره، وختوف مين
فحلفت باألميان املغلظة أن . الدين وعزمت على الرحيل، ندم على ما قاله، وتلكأ يف اإلذن يل يف الرحيل

ونقلت ما عندي إىل مسجد على البحر، وطلقت إحدى الزوجات، وكانت إحداهن . ال بد من رحيلي
ومحلت معي زوجيت اليت كانت . حامالً، فجعلت هلا أجالً تسعة أشهر، إن عدت فبها، وإال فأمرها بيدها

. زوجيت األوىل اليت بنتها أخت السلطانةامرأة السلطان شهاب الدين ألسلمها ألبيها جبزيرة ملوك، و

وكان ملكها . وتوافقت مع الوزير عمر دهرد، والوزير حسن قائد البحر، على أن أمضي إىل بالد املعرب
: وجعلت بيين وبينهم عالمة. سلفي فأىب مدها بالعساكر لترجع اجلزائر إىل حكمه، وأنوب أنا عنه فيها

ومل أكن حدثت نفسي ذا قط، حىت وقع ما . وها ثاروا يف البحرفإذا رأ. رفع أعالم بيض يف املراكب
ال بد هلذا أن يأخذ الوزارة، إما يف حيايت وإما بعد : وكان الوزير خائفاً مين يقول الناس. وقع من التغري

وكان . مسعت أن ملك اهلند بعث إليه األموال ليثور ا علي: ويكثر السؤال عن حايل، ويقول. ممايت
وشكت . فبعث إيل أن أقيم حىت جيهز يل مركباً فأبيت.  سفري لئال آيت باجليوش من بالد املعربخياف من

فلما رأت عزمها على السفر . أخت السلطانة إليها بسفر أمها معي، فأرادت منعها فلم تقدر على ذلك
لدين وهبه إن مجيع ما عندك من احللي هو من مال البندر، فإن كان لك شهود بأن جالل ا: قالت هلا

لك، وإال فرديه، وكان حلياً له خطر فردته إليهم، وأتاين الوزراء والوجوه، وأنا باملسجد، وطلبوا مين 
. تذهب ىل بعض علماء اجلزائر ليرب قسمك وتعود: فقالوا. لوال أين حلفت لعدت: الرجوع فقلت هلم

    فلما كانت الليلة . إرضاء هلم: نعم: فقلت هلم

 أتيت لوداع الوزير فعانقين وبكى حىت قطرت دموعه على قدمي، وبات تلك اللية اليت سافرت فيها،
. مث سافرت ووصلت إىل جزيرة الوزير علي. حيرس اجلزيرة بنفسه خوفاً أن يثور عليه أصهاري وأصحايب

فأصابت زوجيت أوجاع عظيمة، وأحبت الرجوع فطلقتها، وتركتها هنالك، وكتبت للوزير بذلك ألا 
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وبعثت عن جارية كنت أحبها، وسرنا يف تلك . ة ولده، وطلقت اليت كنت ضربت هلا األجلأم زوج
  .اجلزائر من إقليم إىل إقليم

  ذكر النساء ذوات الثدي الواحد

ويف بعض تلك اجلزائر، رأيت امرأة هلا ثدي واحد يف صدرها، وهلا ابنتان إحدامها كمثلها ذات ثدي 
فعجبت من شأن، . ن أحدمها كبري فيه اللنب، واآلخر صغري ال لنب فيهواحد، واألخرى ذات ثديني، إال أ

ووصلنا إىل جزيرة من تلك اجلزائر ليس ا إال دار واحدة فيها رجل حائك له زوجة وأوالد، وخنيالت 
ويف جزيرته أيضاً شجريات . ويسري إىل حيث أراد من اجلزائر. نارجيل، وقارب صغري يصطاد فيه السمك

فغبطت واهللا ذلك .  نر فيها من طيور الرب غري غرابني خرجا إلينا ملا وصلنا اجلزيرة وطافا مبركبناومل. موز
مث وصلت إىل جزيرة . الرجل، وودت أن لو كانت تلك اجلزيرة يل، فانقطعت فيها إىل أن يأتيين اليقني

فجاء إيل .  املعربملوك، حيث املركب الذي للناخوذة إبراهيم، وهو الذي عزمت على الرحيل فيه إىل
وكان الوزير قد كتب يل أن أعطي ذه اجلزيرة مائة وعشرين . ومعه أصحابه، وأضافوين ضيافة حسنة

بستوا من الكودة، وهي الودع، وعشرين قدحاً من األطوان، وهي عسل النارجيل، وعدداً معلوماً من 
وهي من . يوماً، وتزوجت ا امرأتنيوأقمت ذه اجلزيرة سبعني . التنبول والفوفل والسمك يف كل يوم

أحسن اجلزائر، خضرة نضرة، رأيت من عجائبها أن الغصن ينقطع من شجرها ويركز على األرض أو 
وخاف أهل هذه . ورأيت الرمان ا ال يقتطع له مثر بطول أيام السنة. احلائط فيورق ويصري شجرة

رادوا إمساك ما يف مركبه من السالح حىت يوم اجلزيرة من الناخوذة إبراهيم أن ينهبهم عند سفره، فأ
وكتبت إىل الوزير معلماً بذلك، . سفره، فوقعت املشاجرة بسبب ذلك، وعدنا إىل املهل، ومل ندخلها

وعدنا إىل ملوك، وسافرنا منها يف نصف ربيع الثاين عام مخسة . فكتب أن ال سبيل ألخذ السالح
وكانت السلطانة حامالً منه، . لوزير مجال الدين رمحه اهللاويف شعبان من هذه السنة تويف ا. وأربعني

ومسافة ما بني اجلزائر . وسافرنا، ومل يكن معنا رئيس عارف. فولدت إثر وفاته، وتزوجها الوزير عبد اهللا
ويف التاسع منها خرجنا إىل جزيرة سيالن، ورأينا جبل سرنديب . واملعرب ثالثة أيام، فسرنا حنو تسعة أيام

إن هذا املرسى ليس يف بالد السلطان : وملا وصلناها قال البحرية. اهباً يف السماء كأنه عمود دخانفيها ذ
الذي يدخل التجار إىل بالده آمنني، إمنا هذا مرسى يف بالد السلطان إيري شكرويت، وهو من العتاة 

ا الغرق فقلت مث اشتدت الريح فخفن. وله مراكب تقطع البحر، فخفنا أن نرتل مبرساه. املفسدين
. نزلين على الساحل، وأنا آخذ لك األمان من هذا السلطان، ففعل ذلك، وأنزلين بالساحل: للناخوذة

وأن الذي يف . من أنتم ؟ فأخربم أين سلف سلطان املعرب وصاحبه، جئت لزيارته: فأتانا الكفار فقالوا
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وضبط " عاين فذهبت له إىل مدينة بطالة فذهبوا إىل سلطام فأعلموه بذلك، فاستد. هذا املركب هدية له
، وهي حضرته، مدينة صغرية حسنة، عليها سور "امسها بفتح الباء املوحدة والطاء املهمل وتشديدها 

تأيت ا السيول فتجمع بالساحل، كأا . ومجيع سواحلها مملوءة بأعواد القرفة. خشب، وأبراج خشب
وبني . إال أم يهدون للسلطان يف مقابلة ذلك الثوب وحنوه. ون مثنالروايب، وحيملها أهل املعرب واملليبار د

وا أيضاً من خشب البقم كثري، ومن العود اهلندي املعروف . بالد املعرب وهذه اجلزيرة مسرية يوم وليلة
  .بالكلخي، إال أنه ليس كالقماري والقاقلي ، وسنذكره

  ذكر سلطان سيالن

    

هلمزة وسكون الياء وكسر الراء مث ياء وشني معجم مفتوح وكاف مثله بفتح ا" وامسه إيري شكرويت 
رأيت مرة وأنا . ، وهو سلطان قوي يف البحر"وراء مسكنة وواو مفتوح وتاء معلوة مكسورة وياء 

وصلت إىل هنالك، وكانت باملرسى مثانية مراكب . باملعرب، مائة مركب من مراكبه بني صغار وكبار
فلما يئسوا من . ىل اليمن، فأمر السلطان باالستعداد، وحشد الناس حلماية أجفانهللسلطان برسم السفر إ

وملا دخلت على هذا السلطان . إنا جئنا حلماية مراكب لنا تسري أيضاً إىل اليمن: انتهاز الفرصة فيها، قالوا
ن، ويكونون يرتل أصحابك على األما: الكافر، قام ايل وأجلسين إىل جانبه وكلمين بأحسن كالم، وقال

فإن سلطان املعرب، بيين وبينه الصحبة، مث أمر بإنزايل، فأقمت عدة ثالثة أيام . يف ضيافيت إىل أن يسافروا
وكان يفهم اللسان الفارسي، ويعجبه ما أحدثه به عن امللوك . يف إكرام عظيم متزايد، يف كل يوم

اص اجلوهر الذي ببالده، وأصحابه مييزون ودخلت عليه يوماً وعنده جواهر كثرية أتى ا من مغ. والبالد
نعم، رأيته : هل رأيت مغاص اجلوهر يف البالد اليت جئت منها ؟ فقلت له: فقال يل. النفيس منها من غريه

أيكون يف : فقال. مسعت ا مث أخذت منه حبات: فقال. جبزيرة قيس، وجزيرة كش، اليت البن السواملي
ال : وقال يل. هي لك: وقال. فأعجبه ذلك. رأيت ما هو دوا: تلك اجلزيرة مثل هذه ؟ فقلت له

ليس مرادي منذ وصلت هذه اجلزيرة إال زيارة القدم الكرمية، : فقلت له. تستحي، واطلب مين ما شئت
نبعث معك من . هذا هني: قال". ماما " ، ويسمون حواء "بابا " قدم آدم عليه السالم، وهم يسمونه 

وهذا املركب الذي جئت به، يسافر آمنا إىل املعرب، وإذا عدت : مث قلت له. ذلك أريد: فقلت. يوصلك
ال أسافر حىت تعود، ولو : فلما ذكرت ذلك لصاحب املركب، قال يل. فقال نعم. أنا بعثتين يف مراكبك

فأعطاين دولة حيملها . يقيم يف ضيافيت حىت تعود: فقال. فأخربت السلطان بذلك. أقمت سنة بسببك
لى أعناقهم، وبعث معي أربعة من اجلوكية الذين عادم السفر كل عام إىل زيارة القدم، وثالثة عبيده ع
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وأما املاء فهو بتلك الطريق . ومخسة عشر رجالً حيملون الزاد. من الربامهة، وعشرة من سائر أصحابه
نا من هنالك إىل ونزلنا ذلك اليوم على واد جزناه يف معدية مصنوعة من قصب اخليزران، مث رحل. كثري

وضبط ذلك بفتح امليم والنون وألف وراء مسكنة وميم مفتوح ونون مسكن ودال مهمل " منار منديل 
. أضافنا أهلها ضيافة حسنة. ، مدينة حسنة هي آخر عمالة السلطان"مفتوح والم مسكور وياء 

 باألرز والسمن واحلوت ويأتون ا أحياء، ويأتون. وضيافتهم عجول اجلواميس يصطادوا بغابة هنالك
ورحلنا إىل . وليس باملدينة مسلم غري رجل خراساين انقطع بسبب مرضه، فسافر معنا. والدجاج واللنب

وضبطه بفتح الباء املوحدة وسكون النون وفتح الدال املهمل وسكون الراء وفتح السني " بندرسالوات 
وسافرنا منها يف أوعار كثرية املياه، وا الفيلة . ، بلدة صغرية"املعمل والالم والواو والف وتاء معلوة 

وذلك بربكة الشيخ أيب عبد اهللا بن خفيف رمحه اهللا، وهو أول . الكثرية، إال أا ال تؤذي الزوار والغرباء
من فتح هذا الطريق إىل زيارة القدم، وكان هؤالء الكفار مينعون املسلمني من ذلك، ويؤذوم وال 

فلما اتفق للشيخ أيب عبد اهللا ما ذكرنا يف السفر األول من قتل الفيلة ألصحابه، . عوميؤاكلوم وال يباي
وسالمته من بينهم، ومحل الفيل له على ظهره، صار الكفار من ذلك العهد يعظمون املسلمني، 

وهم إىل اآلن يعظمون الشيخ . ويدخلوم دورهم، ويطعمون معهم ويطمئنون هلم بأهلهم وأوالدهم
وضبط امسها بضم " مث وصلنا بعد ذلك إىل مدينة كنكار . كور أشد تعظيماً، ويسمونه الشيخ الكبرياملذ

، وهي حضرة السلطان الكبري بتلك البالد، وبناؤها "الكاف االول وفتح النون والكاف الثانية وآخره راء 
 وخبارج هذه املدينة .يف خندق بني جبيلني على خور كبري يسمى خبور الياقوت، ألن الياقوت يوجد به

، وسلطان هذه "بشينني معجمني بينهما واو مضموم " مسجد الشيخ عثمان الشريازي املعروف بشاوش 
وهو كان الدليل إىل القدم، فلما قطعت يده ورجله، صار األدالء . املدينة وأهلها يزورونه ويعظمونه

أنه من ذبح بقرة ذبح كمثلها، أو جعل أوالده وغلمانه، وسبب قطعه أنه ذبح بقرة، وحكم كفار اهلنود 
  .وكان الشيخ عثمان معظماً فقطعوا يده ورجله، وأعطوه جمىب بعض األسواق. يف جلدها وحرق

  ذكر سلطان كنكار

    

ومل أر يف الدنيا فيالً . ، وعنده الفيل األبيض"بضم الكاف وفتح النون وألف وراء " وهو يعرف بالكنار 
واتفق له أن قام عليه أهل . أبيض سواه، يركبه يف األعياد، وجيعل على جبهته أحجار الياقوت العظيمة

  .دولته، ومسلوا عينيه، وولوا ولده وهو هنالك أعمى

  ذكر الياقوت
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فمنه ما خيرج من اخلور، وهو عزيز عندهم، ومنه ما . وت العجيب البهرمان إمنا يكون ذه البلدةوالياق
فيشتري اإلنسان القطعة . ويف جزيرة سيالن يوجد الياقوت يف مجيع مواضعها، وهي متملكة. حيفر عنه

جوافها، فيعطيها منها، وحيفر عن الياقوت، فيجد أحجاراً بيضاء مشعبة، وهي اليت يتكون الياقوت يف أ
فمنه األمحر ومنه األصفر ومنه االرزق ويسمونه . احلكاكني، فيحكوا حىت تنفلق عن أحجار الياقوت

، وعادم أن ما بلغ مثنه من أحجار الياقوت إىل "بفتح النون والالم وسكون الياء آخر احلروف " النيلم 
وما نقص عن تلك القيمة فهو . ه ويأخذهفهو للسلطان، يعطي مثن" بفتح الفاء والنون " مائة فنم 
ومجيع النساء جبزيرة سيالن هلن القالئد من الياقوت . وصرف مائة فنم ستة دنانري من الذهب. ألصحابه

وجواري السلطان يصنعن منه شبكة . امللون، وجيعلنه يف أيديهن وأرجلهن عوضاً من األسورة واخلالخيل
كل حجر أعظم من بيضة . بهة الفيل األبيض سبعة أحجار منهولقد رأيت على ج. جيعلنها على رؤوسهن

. ورأيت عند السلطان أيري شكرويت سكرجة على مقدار الكف من الياقوت، فيها دهن العود. الدجاج

مث سافرنا من كنكار فرتلنا مبغارة تعرف . إن عندنا ما هو أضخم من ذلك: فجعلت أعجب منها، فقال
، وكان من الصاحلني، واحتفر تلك املغارة يف سفح جبل، عند "م الالم بض" باسم اسطا حممود اللوري 

بالباء املوحدة وواو وزاي ونون " مث رحلنا عنها ونزلنا باخلور املعروف خبور بوزنه . خور صغري هنالك
  .، وبوزنه هي القرود"وهاء 

  ذكر القرود

ولذكورها حلى كما هي . طوالوالقرود بتلك اجلبال كثرية جداً، وهي سود األلوان، هلا أذناب 
وأخربين الشيخ عثمان وولده وسوامها أن هذه القرود هلا مقدم تتبعه كأنه سلطان، يشد على . لآلدميني

رأسه عصابة من أوراق األشجار، يتوكأ على عصا، ويكون عن ميينه ويساره أربعة من القرود وهلا عصي 
وتأيت أنثاه وأوالده فتقعد بني يديه : األربعة على رأسهوأنه إذا جلس القرد املقدم تقف القرود . بأيديها

مث يأيت . مث يكلمها أحد القرود األربعة فتنصرف القرود كلها. كل يوم، وتأيت القرود فتقعد على بعد منه
وأخربين بعض . كل فرد منها مبوزة أو ليمونة أو شبه ذلك، فيأكل القرد املقدم وأوالده والقرود األربعة

ه رأى القرود األربعة بني يدي مقدمها، وهي تضرب بعض القرود بالعصي، مث نتفت وبره بعد اجلوكية أن
. وذكر يل الثقات أنه إذا ظفر قرد من هذه القرود بصبية ال تستطيع الدفاع عن نفسها جامعها. ضربه

ليها، وأخربين بعض أهل هذه اجلزيرة أنه كان بداره قرد منها، فدخلت بنت له بعض البيوت، فدخل ع
ومن . مث كان رحيلنا إىل خور اخليزران. ودخلنا عليها وهو بني رجليها فقتلناه: فصاحت به، فغلبها، قال

هذا اخلور أخرج أبو عبد اهللا بن خفيف الياقوتتني اللتني أعطامها لسلطان هذه اجلزيرة، حسبما ذكرناه يف 
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مث رحلنا إىل مغارة بابا طاهر، .  العمارةمث رحلنا إىل موضع يعرف ببيت العجوز، وهو آخر. السفر األول
بفتح السني املهمل وكسر الباء املوحدة وياء مد " وكان من الصاحلني، مث رحلنا إىل مغارة السبيك 

  .، وكان السبيك من سالطني الكفار، وانقطع للعبادة هنالك"وكاف 

  ذكر العلق الطيار

، ويكون باألشجار واحلشائش اليت "بضم الزاي والالم " وذا املوضع رأينا العلق الطيار، ويسمونه الزلو 
والناس . فحيثما وقع من جسده، خرج منه الدم الكثري. فاذا قرب اإلنسان منه وثب عليه. تقرب من املاء

وجيردون املوضع الذي يقع عليه بسكني خشب معه . يعدون له الليمون، يعصرونه عليه، فيسقط عنهم
ر مر بذلك املوضع فتعلقت به العلق، فأظهر اجللد، ومل يعصر عليها ويذكر أن بعض الزوا. لذلك

، وهنالك مغارة "باخلاء املعجم املضموم والزاي " وكان امسه بابا خوزي . الليمون، فرتف دمه ومات
مث رحلنا إىل السبع مغارات، مث إىل عقبة اسكندر، مث مغارة األصفهاين وعني ماء، وقلعة غري . تنسب إليه

حتتها خور يعرف بغوطة كاه عارفان، وهنالك مغارة النارنج، ومغارة السلطان، وعندها دروازة عامرة 
  .اجلبل أي بابه

  ذكر جبل سرنديب

    

وملا صعدناه كنا نرى السحاب . رأيناه من البحر، وبيننا وبينه مسرية تسعة. وهو من أعلى جبال الدنيا
ري من األشجار اليت ال يسقط هلا ورق، واألزاهري امللونة، وفيه كث. أسفل، قد حال بيننا وبني رؤية أسفله

ويزعمون أن يف ذلك الورد كتابة يقرأ منها اسم اهللا تعاىل واسم رسوله . والورد األمحر على قدر الكف
ماما " ، واآلخر بطريق "بابا " أحدمها يعرف بطريق : ويف اجلبل طريقان إىل القدم. عليه الصالة والسالم

ومن . فأما طريق ماما فطريق سهل، عليه يرجع الزوار إذا رجعوا. دم وحواء عليهما السالميعنون آ". 
ويف أسفل اجلبل حيث . مضى عليه فهو عندهم كمن مل يزر، وأما طريق بابا فصعب، وعر املرتقى

وحنت أألولون يف اجلبل شبه درج يصعد عليها، . دروازته، مغارة تنسب أيضاً لإلسكندر وعني ماء
وهي عشر سالسل، اثنتان يف . زوا فيها أوتاد احلديد، وعلقوا منها السالسل ليتمسك ا من يصعدهوغر

ألن اإلنسان إذا . أسفل اجلبل إىل حيث الدروازة، وسبع متوالية بعدها، والعاشرة هي سلسلة الشهادة
سلة، وجدت مث إذا جاوزت هذه السل. وصل إليها ونظر إىل أسفل اجلبل أدركه الوهم خوف السقوط

وهي يف موضع فسيح، عندها عني ماء . ومن السلسلة العاشرة إىل مغارة اخلضر سبعة أميال. طريقاً مهملة
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وبالقرب منها حوضان منحوتان يف احلجارة عن . تنسب إليه أيضاً مألى باحلوت، وال يصطاده أحد
  .ني إىل أعلى اجلبل حيث القدمومبغارة اخلضر يترك الزوار ما عندهم، ويصعدون منها ميل. جانيب الطريق

  ذكر القدم

وقد . وأثر القدم الكرمية قدم أبينا آدم صلى اهللا عليه وسلم يف صخرة سوداء، مرتفعة مبوضع فسيح
وأتى إليها أهل . وطوهلا أحد عشر شرباً. غاصت القدم الكرمية يف الصخرة، حىت عاد موضعها منخفضاً

 أإلام وما يليه، وجعلوه يف كنيسة مبدينة الزيتون، ويقصدوا الصني قدمياً، فقطعوا من الصخرة موضع
ويف الصخرة حيث القدم تسع حفر منحوتة، جيعل الزوار من الكفار فيها الذهب . من أقصى البالد

فترى الفقراء إذا وصلوا مغارة اخلضر يتسابقون منها ألخذ ما باحلفر، ومل جند حنن . واليواقيت واجلواهر
والعادة أن يقيم الزوار مبغارة اخلضر ثالثة أيام يأتون فيها .  حجريات وذهباً أعطيناها الدليلا إال يسري

  .إىل القدم غدوة وعشياً، وكذلك فعلنا

فرتلنا مبغارة شيث وهو شيث ابن آدم عليهما السالم، مث إىل . وملا متت األيام الثالثة، عدنا على طريق ماما
بفتح " ، مث إىل قرية جربكاوان "بضم الكاف وسكون الراء وضم امليم " خور السمك، مث إىل قرية كرمله 

بدالني " ، مث إىل قرية دل دينوة "اجليم والباء املوحدة وسكون الراء وفتح الكاف والواو وآخره نون 
، مث إىل قرية آت "مهملني مكسورين بينهما الم مسكن وياء مد ونون مفتوح وواو مفتوح وتاء تأنيث 

" ، وهنالك " مزة مفتوحة وتاء مثناة مسكنة وقاف والم مفتوحتني ونون مسكن وجيم مفتوح "قلنجة 

وعند أصل اجلبل يف . وكل هذه القرى واملنازل هي باجلبل. يشتو الشيخ أبو عبد اهللا ابن خفيف" كان 
"  معلوة بفتح الدال املهمل والراء وسكون اخلاء املعجم وتاء" هذا الطريق درخت روان، ودرخت هي 

ومل أر من رأى ورقها ، . ، وهي شجرة عادية ال يسقط هلا ورق"بفتح الراء والواو والف ونون " وروان 
ويعرفوا أيضاً باملاشية، ألن الناظر إليها من أعلى اجلبل يراها بعيدة منه، قريبة من أسفل اجلبل، والناظر 

ة من اجلوكيني مالزمني أسفل اجلبل ينتظرون ورأيت هنالك مجل. إليها من أسفل اجلبل يراها بعكس ذلك
وهلم أكاذيب يف شأا، من مجلتها أن من أكل من . سقوط ورقها، وهي حبيث ال ميكن التوصل إليها ألبتة

وحتت هذا اجلبل اخلور الذي خيرج منه الياقوت، . وذلك باطل. أوراقها عاد له الشباب إن كان شيخاً
  .لزرقةوماؤه يظهر يف رأي العني شديد ا

    

وضبط امسها بدال مهمل مكسور وياء مد ونون وواو " ورحلنا من هنالك يومني إىل مدينة دينور 
وا الصنم املعروف بدينور، يف كنيسة . ، مدينة عظيمة على البحر، يسكنها التجار"مفتوحني وراء 
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هلنود، ويغنني كل ليلة عند عظيمة، فيها حنو ألف من الربامهة واجلوكية، وحنو مخسمائة من النساء بنات ا
وكل من بالكنيسة ومن يرد عليها يأكلون ذلك، . واملدينة وجمابيها وقف على الصنم. الصنم، ويرقصن

والصنم من ذهب على قدر اآلدمي، ويف موضع العينني منه ياقوتتان عظيمتان، أخربت أما تضيئان بالليل 
، وهي صغرية، على ستة فراسخ من دينور، "سر الالم بالقاف وك" مث رحلنا إىل مدينة قايل . كالقنديل

بفتح الكاف " أضافنا مبوضعه ورحلنا إىل مدينة كلنبو . وا رجل من املسلمني، يعرف بالناخوذة إبراهيم
، وهي من أحسن بالد سرنديب وأكربها، وا يسكن "والالم وسكون النون وضم الباء املوحدة وواو 

مث رحلنا، فوصلنا بعد ثالثة أيام إىل بطالة، . ، ومعه حنو مخسمائة من احلبشةالوزير حاكم البحر، جالسين
وقد تقدم ذكرها، ودخلنا إىل سلطاا الذي تقدم ذكره، ووجدت الناخوذة إبراهيم يف انتظاري، فسافرنا 

 إىل مث وصلنا. وقويت الريح، وكاد املاء يدخل يف املركب، ومل يكن لنا رئيس عارف. بقصد بالد املعرب
فتجلس املركب، ورأينا املوت عياناً، ورمى . مث دخلنا حبراً قصرياً. حجارة، كاد املركب ينكسر فيها

وكان . وصنع البحرية معدية من اخلشب. الناس مبا معهم، وتوادعوا، وقطعنا صاري املركب، فرمينا به
: فقاال. وصاحبان من أصحايبوكان يل جاريتان . فأردت أن أنزل يف املعدية. بيننا وبني البحر فرسخان

إين أحسن : فقالت اجلارية. أترتل وتتركنا ؟ فآثرما على نفسي، وقلت انزال أنتما واجلارية اليت أحبها
فرتل رفيقاي، وأحدمها حممد بن فرحان التوزري، واآلخر . السباحة، فأتعلق حببل املعدية، وأعوم معهم

وجعلت . ربط البحرية يف املعدية حباالً وسبحوا او. رجل مصري، واجلارية معهم، واألخرى تعوم
. معهم ما عز علي من املتاع واجلواهر والعنرب، فوصلوا إىل الرب ساملني، ألن الريح كانت تساعدهم

فجاء الليل . وشرع البحرية يف عمل أربع من املعادي. وأقمت باملركب، ونزل صاحبه إىل الرب على الدفة
وحينئذ جاء إلينا بعض الكفار . ملاء، فصعدت إىل املؤخر، وأقمت به حىت الصباحقبل متامها، ودخل معنا ا

يف قارب هلم، ونزلنا معهم إىل الساحل ببالد املعرب، فأعلمناهم أنا من أصحاب سلطام، وهم حتت ذمته، 
ئك الكفار وهو على مسرية يومني يف الغزو، كتبت أنا إليه مبا اتفق علي، وأدخلنا أول. فكتبوا إليه بذلك

ويف داخلها شبه القطن، فيه عسلية . إىل غيضة عظيمة، فأتونا بفاكهة تشبه البطيخ تثمرها، شجرة املقل
وأقمنا ثالثة . وأتوا بسمك طيب. يستخرجوا، ويصنعون منها حلواء يسموا التل، وهي تشبه السكر

فرسان ورجال، وجاءوا بالدولة مث وصل من جهة السلطان أمري يعرف بقمر الدين معه مجاعة من . أيام
وبعشرة خيول، فركبت وركب أصحايب وصاحب املركب وإحدى اجلاريتني، ومحلت الثانية يف الدولة، 

وضبط امسه بفتح اهلاء وسكون الراء وفتح الكاف والف وتاء معلوة " ووصلنا إىل حصن هركاتو 
حاب، ووصلنا يف اليوم الثاين إىل حملة وتركت فيه اجلواري وبعض الغلمان واألص. ، وبتنا"مضمومة وواو 

  .السلطان



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  383  

  ذكر سلطان بالد المعبر

هو غياث الدين الدامغاين، وكان يف أول أمره فارساً من فرسان امللك جمري ابن أيب الرجا، أحد خدام 
السلطان حممد، مث خدم األمري حاجي ابن السيد السلطان جالل الدين، مث ويل امللك، وكان يدعى سراج 

وكانت بالد املعرب حتت حكم السلطان حممد ملك دهلي، مث . فلما ويل تسمى غياث الدين. دين قبلهال
ثار ا صهري الشريف جالل الدين أحسن شاه، وملك ا مخسة أعوام، مث قتل، وويل أحد أمرائه وهو 

، فملك "يم بضم اهلمزة وفتح الدال املهمل وسكون الياء آخر احلروف وكسر اجل" عالء الدين أدجيي 
وغزاهم يف السنة . مث خرج إىل غزو الكفار فأخذ هلم أمواالً كثرية وغنائم واسعة، وعاد إىل بالده. سنة

واتفق يوم قتله هلم أن رفع املغفر عن رأسه ليشرب، فأصابه . الثانية، فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة
وويل . دوا سريته فقتلوه بعد أربعني يوماًمث مل حيم. فولوا صهره قطب الدين. سهم غرب، فمات من حينه

  .بعده السلطان غياث الدين، وتزوج بنت السلطان الشريف جالل الدين اليت كنت متزوجاً أختها بدهلي

    

  ذكر وصولي إلى السلطان غياث الدين

ند أن وملا وصلنا إىل قرب من مرتله بعث بعض احلجاب لتلقينا، وكان قاعداً يف برج خشب، وعادم باهل
وكان هنالك . ومل يكن عندي خف، فأعطاين بعض الكفار خفاً. ال يدخل أحد على السلطان دون خف

ودخلت على السلطان، فأمرين . من املسلمني مجاعة، فعجبت من كون الكافر كان أمت مروءة منهم
ألخبية، وهم وأنزلين يف جواره يف ثالثة من ا. باجللوس، ودعا القاضي احلاج صدر الزمان اء الدين

وعادم هنالك أن يسقوا اللنب الرائب . وبعث بالفرش وبطعامهم، وهو األرز واللحم. يسموا اخليام
مث اجتمعت به بعد ذلك، وألقيت له أمر جزائر ذيبة املهل، وأن يبعث . كما يفعل ببالدنا. على الطعام
دية لسلطانتها، واخللع للوزراء وعني اهل. فأخذ يف ذلك بالعزم، وعني املراكب لذلك. اجليش إليها

وفوض إيل يف عقد نكاحه مع أخت السلطانة، وأمر بوسق ثالثة مراكب بالصدقة . واألمراء، والعطايا هلم
ال ميكن السفر إىل : فقال له قائد البحر سرلك. يكون رجوعك بعد مخسة أيام: لفقراء اجلزائر، وقال يل

أما إذا كان األمر هكذا، فامض إىل فنت حىت : ال يل السلطانفق. اجلزائر إال بعد ثالثة أشهر من اآلن
فأقمت معه خبالل ما بعثت إىل . نقضي هذه احلركة، وتعود إىل حضرتنا مترة، ومنها تكون احلركة

  .اجلواري واألصحاب

  ذكر ترتيب رحيله وشنيع فعله



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  384  

  في قتل النساء والولدان 

فأمر السلطان . ار والقصب، حبيث ال يسلكها أحدوكانت األرض اليت نسلكها غيضة واحدة من األشج
فإذا نزلت احمللة ركب إىل الغابة . أن يكون مع كل واحد ممن يف اجليش من كبري وصغري قدوم لقطع ذلك

مث يؤتى بالطعام فيأكل مجيع الناس، طائفة . والناس معه، فقطعوا تلك األشجار من غدوة النهار إىل الزوال
وكل من وجدوه من الكفار يف الغيضة أسروه، . ىل قطع األشجار إىل العشيبعد أخرى، مث يعودون إ

. ويؤتى م إىل احمللة. ومعه امرأته وأوالده. وصنعوا خشبة حمددة الطرفني، فجعلوها على كتفيه حيملها

بفتح الكافني " وعادم أن يصنعوا على احمللة سوراً من خشب، يكون له أربعة أبواب، ويسمونه الكتكر 
، ويصنعون على دار السلطان كتكراً ثانياً، ويصنعون خارج الكتكر "وسكون التاء املعلوه وآخره راء 

األكرب مصاطب، ارتفاعها حنو نصف قامة، ويوقدون عليها النار بالليل، ويبيت عندها العبيد واملشاءون، 
لى احمللة ليالً، أوقد كل فإذا أتى أحد من الكفار ليضربوا ع. ومع كل واحد منهم حزمة من رقيق القصب

وخرجت الفرسان يف اتباع الكفار، . واحد منهم احلزمة اليت بيده، فعاد الليل شبه النهار، لكثرة الضياء
فإذا كان عند الصباح قسم الكفار املأسورون باألمس أربعة أقسام، وأيت إىل كل باب من أبواب الكتكر 

ا باألمس عنده، مث ركزوا فيها حىت تنفذهم، مث تذبح فركزت باخلشب اليت كانوا حيملو. بقسم منهم
. نساؤهم، ويربطن بشعورهن إىل تلك األخشاب، ويذبح األوالد الصغار يف حجورهن، ويتركون هنالك

وذلك أمر شنيع، ما علمته . وترتل احمللة، ويشتغلون بقطع غيضة أخرى، ويصنعون مبن أسروه كذلك
ولقد رأيته يوماً، والقاضي عن ميينه، وأنا عن مشاله، وهو يأكل . ينهوبسببه عجل اهللا ح. ألحد من امللوك

: مث قال هلم. معنا، وقد أيت بكافر معه امرأته وولد سنه سبع، فأشار إىل السيافني بيده أن يقطعوا رأسه

وصرفت بصري عنهم، فلما قمت وجدت . وابنه وزوجته، فقطعت رقام: وزن أو بسر أو، معناه
فإذا . وحضرت عنده يوماً، وقد أيت برجل من الكفار، فتكلم مبا مل أفهمه.  باألرضرؤوسهم مطروحة

ففهم . أصلي العصر: إىل أين ؟ فقلت: جبماعة من الزبانية قد استلوا سكاكينهم، فبادرت القيام، فقال يل
  .فلما عدت وجدته متشحطاً يف دمائه. عين وضحك وأمر بقطع يديه ورجليه

  وهي من أعظم فتوحات اإلسالمذكر هزيمته للكفار 

    

بفتح الباء املوحدة والم وألف والم ثانية ودال " وكان فيما جياور بالده سلطان كافر يسمى بالل ديو 
، وهو من كبار سالطني الكفار، يزيد عسكره "مهمل مكسور وياء آخر احلروف مفتوحة واو مسكن 

أهل الدعارة وذوي اجلنايات والعبيد الفارين، فطمع على مائة ألف، ومعه حنو عشرين ألفاً من املسلمني، 
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يف االستيالء على بالد املعرب، وكان عسكر املسلمني ا ستة آالف، منهم النصف من اجلياد، والنصف 
ورجعوا إىل حضرة مترة، ونزل . فلقوه بظاهر مدينة كبان، فهزمهم. الثاين ال خري فيهم، وال غناء عندهم

من أكرب مدم وأحصنها، وحاصرها عشرة أشهر، ومل يبق هلم من الطعام إال الكافر على كبان، وهي 
ال بد من : فقالوا له. فبعث هلم الكافر أن خيرجوا على األمان، ويتركوا له البلد. قوت أربعة عشر يوماً
 فقرأ فكتبوا إىل السلطان غياث الدين بأمرهم،. فوعدهم إىل متام أربعة عشر يوماً. مطالعة سلطاننا بذلك

فإن الكافر إن أخذ تلك املدينة انتقل . نبيع أنفسنا من اهللا: كتام على الناس يوم اجلمعة، فبكوا، وقالوا
فتعاهدوا على املوت، وخرجوا من الغد، ونزعوا العمائم عن . إىل حصارنا، فاملوت حتت السيوف أوىل بنا

 وجعلوا ذوي النجدة واألبطال منهم يف .رؤوسهم وجعلوها يف أعناق اخليل، وهي عالمة من يريد املوت
وجعلوا على امليمنة سيف الدين ادور، وكان فقيهاً ورعاً شجاعاً، وعلى . املقدمة، وكانوا ثالمثائة

وركب السلطان يف القلب ومعه ثالث آالف، وجعل الثالثة اآلالف . امليسرة امللك حممد السلحدار
وقصدوا حملة الكافر عند القايلة، وأهلها على . رو الفارسيالباقني ساقة هلم، وعليهم أسد الدين كيخس

فخرجوا إليهم على غري تعبية، . وظن الكفار أم سراق. فأغاروا عليها. غرة، وخيلهم يف املرعى
فوصل السلطان غياث الدين، فازم الكفار شر هزمية، وأراد سلطام أن يركب، وكان ابن . وقاتلوهم

فقال له . ر الدين ابن أخي السلطان الذي ويل امللك بعده، فأراد قتله، ومل يعرفهمثانني سنة، فأدركه ناص
فأسره ومحله إىل عمه، فأكرمه يف الظاهر حىت جىب منه األموال والفيلة . هو السلطان: أحد غلمانه

فعلق على سور . فلما استصفى ما عنده، ذحبه وسلخه، ومأل جلده بالتنب. واخليل، وكان يعده السراح
بفتح الفاء " ورحلت عن احمللة، فوصلت إىل مدينة فنت : مترة، ورأيته ا معلقاً، ولنعد إىل كالمنا فنقول

، وهي كبرية حسنة على الساحل، ومرساها عجيب قد صنعت فيه قبة "والتاء واملثناة املشددة ونون 
جاء العدو ضموا خشب كبرية قائمة على اخلشب الضخام، يصعد إليها على طريق خشب مسقف، فإذا 

وذه املدينة مسجد . إليها األجفان اليت تكون باملرسى، وصعدها الرجال والرماة، فال يصيب العدو فرصة
ولقيت الشيخ الصاحل حممداً النيسابوري أحد . حسن مبين باحلجارة، وا العنب الكثري والرمان الطيب

عه سبع رباه، يأكل مع الفقراء ويقعد معهم الفقراء املوهلني الذين يسدلون شعورهم على أكتافهم، وم
وأقمت . وكان معه حنو ثالثني فقرياً، ألحدهم غزالة تكون مع األسد يف موضع واحد فال يعرض هلا
وذكروا أن من . مبدينة فنت، وكان السلطان غياث الدين قد صنع له أحد اجلوكية حبوباً لقوة على اجلماع

فخرجت إىل لقائه، . نها فوق احلاجة فمرض، ووصل إىل فنتمجلة أخالطها برادة احلديد، فأكل م
ال تشتغل بسوى املراكب : فلما استقر ا بعث عن قائد البحر خواجه سرور فقال له. واهديت له هدية

وأقام . فلم آخذ شيئاً. وأراد أن يعطيين قيمة اهلدية فأبيت، مث ندمت، ألنه مات. املعينة للسفر إىل اجلزائر
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وأقمت أنا بعده نصف شهر، مث رحلت إىل حضرته، وهي مدينة . ر، مث رحل إىل حضرتهبفنت نصف شه
وأول من اختذها . ، مدينة كبرية متسعة الشوارع"بضم امليم وسكون التاء املعلوة وفتح الراء " متره 

وملا . وجعلها شبيهة بدهلي، وأحسن بناءها. حضرة صهري السلطان الشريف جالل الدين أحسن شاه
ها وجدت ا وباء ميوت منه الناس موتاً ذريعاً، فمن مرض مات من ثاين يوم مرضه أو ثالثه، وإن قدمت

واشتريت ا جارية على أا . فكنت إذا خرجت ال أرى إال مريضاً أو ميتاً. أبطأ موته فإىل الرابع
اء السلطان ولقد جاءت إيل يف بعض األيام امرأة كان زوجها من وزر. صحيحة، فماتت يف يوم آخر

فشكت ضعف حاهلا، فأعطيتهما نفقة، . أحسن شاه، ومعها ابن هلا سنه مثانية أعوام، نبيل كيس فطن
وكنت . فلما كان من الغد جاءت تطلب لولدها كفناً، وإذا به قد تويف من حينه. ومها صحيحان سويان

    أرى مبشور 

رز املعمول منه الطعام لغري السلطان، وهن السلطان حني مات املئتني من اخلدم الاليت أيت ن لدق األ
فأقام . وملا دخل السلطلن مترة، وجد أمه وامرأته وولده مرضى. مريضات قد طرحن أنفسهن يف الشمس

وخرجت إليه يف يوم . باملدينة ثالثة أيام، مث خرج إىل ر على فرسخ منها، كانت عليه كنيسة للكفار
فلما ضربت يل األخبية رأيت الناس يسرحون، وميوج بعضهم يف . يمخيس، فأمر بإنزايل إىل جانب القاض

مث حتققنا ذلك، فكان الولد هو . إن ولده هو امليت: إن السلطان مات، ومن قائل: فمن قائل. بعض
  .ويف اخلميس بعده توفيت أم السلطان. فكان موته مما زاد يف مرضه. امليت، ومل يكن له سواه

  ابن أخيهذكر وفاة السلطان ووالية 

  وانصرافي عنه 

ويف اخلميس الثالث تويف السلطان غياث الدين، وشعرت بذلك، فباردت الدخول إىل املدينة خوف 
. ولقيت ناصر الدين ابن أخيه الوايل بعده خارجاً إىل احمللة، قد وجه عنه، إذا ليس للسلطان ولد. الفتنة

خدمياً بدهلي قبل أن ميلك .  ناصر الدين هذاوكان. وأثر ذلك يف قلبه. فطلب إيل الرجوع معه، فأبيت
وملا بويع، مدحته الشعراء، . فلما ملك عمه هرب يف زي الفقراء إليه، فكان من القدر ملكه بعده. عمه

فأجزل هلم العطاء وأول من قام منشداً القاضي صدر الزمان، فأعطاه مخسمائة دينار وخلعة، مث الوزير 
وبث الصدقات يف الفقراء . دينار دراهم، وأعطاين أنا ثالمثائة دينار وخلعةاملسمى بالقاضي، فأعطاه ألفي 

. وملا خطب اخلطيب أول خطبة بامسه، نثرت عليه الدنانري والدراهم يف أطباق الذهب والفضة. واملساكني

 وعمل عزاء السلطان غياث الدين فكانوا خيتمون القرآن على قربه كل يوم، مث يقرأ العشارون، مث يؤتى

مث . وأقاموا على ذلك أربعني يوماً. بالطعام فيأكل الناس، مث يعطون الدراهم، كل إنسان على قدره
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وأول ما بدأ به السلطان ناصر الدين أن عزل وزير عمه، . يفعلون ذلك يف مثل يوم وفاته من كل سنة
فويل . يتلقاين، فتويف سريعاًوويل الوزارة امللك بدر الدين الذي بعثه عمه إيل وأنا بفنت ل. وطلبه باألموال

ومن . الوزارة خواجه سرور قائد البحر، وأمر أن خياطب خبواجه جهان، كما خياطب الوزير بدهلي
مث إن السلطان ناصر الدين قتل ابن عمته املتزوج بنت السلطان . خاطبه بغري ذلك غرم دنانري معلومة

اره يف حمبسه قبل موته، فقتله أيضاً، وقتل امللك وبلغه أن امللك مسعوداً ز. غياث الدين، وتزوجها بعده
ادور، وكان من الشجعان الكرماء الفضالء، وأمر يل جبميع ما كان عينه عمه من املراكب برسم 

وأهلمين اهللا إىل التمر اهلندي، وهو هنالك . مث أصابنيت احلمى القاتلة هنالك، فظننت أا القاضية. اجلزائر
. فأسهلين ثالثة أيام، وعافاين اهللا من مرضي. منه، وجعلته يف املاء مث شربتهكثري، فأخذت حنو رطل 

كيف تسافر ومل يبق أليام السفر إىل : فكرهت تلك املدينة، وطلبت اإلذن يف السفر، فقال يل السلطان
فأبيت، وكتب يل إىل فنت . اجلزائر غري شهر واحد ؟ أقم حىت نعطيك مجيع ما أمر لك به خوند عامل

وعدت إىل فنت، فوجدت مثانية من املراكب تسافر إىل اليمن، فسافرت يف . سافر يف أي مركب أردتأل
ووصلنا إىل كومل، وكان يف بقية مرض، فأقمت . أحدها، ولقينا أربعة أجفان، فقاتلتنا يسرياً مث انصرفت

ا الكفار بني هنور مث ركبت يف مركب بقصد السلطان مجال الدين اهلنوري، فخرج علين. ا ثالثة أشهر
  .وفاكنور

  ذكر سلب الكفار لنا

    

وملا وصلنا إىل اجلزيرة الصغرى بني هنور وفاكنور، خرج علينا الكفار يف يوم اثين عشر مركباً حربياً، 
وقاتلوها قتاالً شديداً، وتغلبوا علينا، فأخذوا مجيع ما عندي مما كنت أدخره للشدائد، وأخذوا اجلواهر 

كانت عندي مما أعطانيه الصاحلون واليواقيت اليت أعطانيها ملك سيالن، وأخذوا ثيايب والزرادات اليت 
فرجعت . واألولياء، ومل يتركوا يل ساتراً خال السراويل، وأخذوا ما كان جلميع الناس، وأنزلونا بالساحل

فبعث إيل أحد الفقهاء بثوب، وبعث القاضي بعمامة، وبعث بعض . إىل قالقوط، فدخلت بعض املساجد
ر عبد اهللا بالسلطانة خدجية بعد موت الوزير مجال الدين، وتعرفت هنالك بتزوج الوزي. التجار بثوب آخر

وتذكرت العداوة اليت بيين . وبأن زوجيت اليت تركتها حامالً ولدت ولداً ذكراً فخطر يل السفر إىل اجلزائر
" تترتل عليهم املالئكة أن ال ختافوا وال حتزنوا " وبني الوزير عبد اهللا، ففتحت املصحف، فخرج يل 

فأكرمين . فوصلت بعد عشرة أيام إىل جزائر ذيبة املهل، ونزلت منها بكلنوس. ، وسافرتفاستخرت اهللا
ووصلت بعد ذلك إىل هللي، وهي اجلزيرة اليت . واليها عبد العزيز املقدوشاوي وأضافين وجهز يل كندرة
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ملراكب، ويلعبون يف ا. خترج السلطانة وأخواا إليها برسم التفرج والسباحة، ويسمون ذلك التتجر
وجدت ا أخت السلطانة وزوجها اخلطيب . ويبعث هلا الوزراء واألمراء باهلدايا والتحف مىت كانت ا

ومر بعض أهل . فجاء اخلطيب إيل، وأتوا بالطعام. حممد ابن الوزير مجال الدين وأمها اليت كانت زوجيت
وأخرب أين جئت برسم . ن قدم معيفسأل عن حايل، وعم. اجلزيرة إىل الوزير عبد اهللا فأعلموه بقدومي

. أنا ال أمنعه من محل ولده: فقال هلا. وأتته أمه تشكو من ذلك. محل ولدي، وكان سنه حنو عامني

وبعث إيل بكسوة كاملة، . وصادرين يف دخول اجلزيرة، وأنزلين بدار تقابل برج قصره، ليتطلع على حايل
حرير للرمي عند السالم، فأخذومها، ومل خيرج الوزير إيل وجئت بثويب . وبالتنبول وماء الورد على عادم

فرددته إليهم، وأقمت مخسة أيام وظهر يل . وأيت إيل بولدي فظهر يل أن إقامته معهم خري له. ذلك اليوم
فطلبت اإلذن يف ذلك، فاستدعاين الوزير، ودخلت عليه وأتوين بالثوبني اللذين . أن تعجيل السفر أوىل

وأجلسين إىل جانبه، وسألين عن حايل، وأكلت معه . ميتهما عند السالم على العادةأخذومها مين، فر
وأتوا بالتنبول وانصرفت، وبعث . الطعام، وغسلت يدي معه يف الطست، وذلك شيء ال يفعله مع أحد

 وسافرت، فأقمنا على ظهر البحر ثالثاً وأربعني. إيل بأثواب وبسايت من الودع، وأحسن يف أفعاله وأمجل

وضبطها بفتح الباء املوحدة وسكون النون وجيم معقود وألف والم " ليلة، مث وصلنا إىل بالد بنجالة 
وأهل . ومل أر يف الدنيا أرخص أسعاراً منها، لكنها مظلمة. ، وهي بالد متسعة كثرية األرز"مفتوح 

رأيت األرز يباع يف . نعمة، معناه جهنم مألى بالنعم" بر " بور " دوزخ " خراسان يسموا دوزخست 
أسواقها مخسة وعشرين رطالً دهلية بدينار فضي، والدينار الفضي هو مثانية دراهم، ودرمههم كالدرهم 

وحدثين حممد . إن ذلك غالء عندهم: ومسعتهم يقولن. النقرة سواء، والرطل الدهلي عشرون رطالً مغربية
مياً ومات عندي بدهلي، أنه كانت له زوجة املصمودي املغريب، وكان من الصاحلني وسكن هذا البلد قد

وخادم، فكان يشتري قوت ثالثتهم يف السنة بثمانية رداهم، وأنه كان يشتري األرز يف قشره حبساب 
ورأيت . مثانني رطالً دهلية بثمانية دراهم، فإذا دقه خرج منه مخسون رطالً صافية، وهي عشرة قناطري

 فضية وبقرهم اجلواميس، ورأيت الدجاج السمان تباع حبساب مثاٍن البقرة تباع ا للحلب بثالثة دنانري
ورطل . بدرهم واحد، وفراخ احلمام، تباع مخسة عشر بدرهم، ورأيت الكبش السمني يباع بدرمهني

السكر بأربعة دراهم، وهو رطل دهلي ورطل اجلالب بثمانية دراهم ورطل السمن بأربعة دراهم ورطل 
وب القطن الرقيق اجليد الذي ذرعه ثالثون ذراعاً يباع بدينارين، ورأيت السريج بدرمهني، ورأيت ث

اجلارية املليحة للفراش تباع بدينار من الذهب الواحد، وهو ديناران ونصف دينار من الذهب املغريب، 
واشترى بعض أصحايب غالماً . واشتريت بنحو هذه القيمة جارية تسمى عاشورة، وكان هلا مجال بارع

وأول مدينة دخلناها من بالد بنجالة مدينة سدكاوان، . ن حسناً امسه لؤلؤ بدينارين من الذهبصغري الس



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  389  

    ، وهي "بضم السني وسكون الدال املهملني وفتح الكاف والواو وآخره نون " وضبط امسها 

، مدينة عظيمة على ساحل البحر األعظم، وجيتمع ا ر الكنك الذي حيج إليه اهلنود، ور اجلون
  .وهلم يف النهر مراكب كثرية يقاتلون ا أهل بالد اللكنويت. ويصبان يف البحر

  ذكر سلطان بنجالة

، سلطان فاضل حمب يف الغرباء، "بالفاء واخلاء املعجم والراء " وهو السلطان فخر الدين امللقب بفخره 
وكانت مملكة هذه البالد للسلطان ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين . وخصوصاً الفقراء واملتصوفة

النهر، ومسي لقاؤمها لقاء بلنب، وهو الذي ويل ولده معز الدين امللك بدهلي، فتوجه لقتاله والتقيا ب
السعدين، وقد ذكرنا ذلك، وأنه ترك امللك لولده وعاد إىل بنجالة، فأقام ا إىل أن تويف، وويل ابنه مشس 

الدين إىل أن تويف فويل ابنه شهاب الدين إىل أن غلب عليه أخوه غياث الدين ادوربور، فاستنصر 
 وأخذ ادوربور أسرياً، مث أطلقه ابنه حممد ملا ملك، شهاب الدين بالسلطان غياث الدين تغلق فنصره،

على أن يقامسه ملكه، فنكث عليه، فقاتله حىت قتله، وويل على هذه البالد صهراً، له فقتله العسكر، 
فلما رأى فخر الدين أن امللك قد خرج عن . واستوىل على ملكها علي شاه، وهو إذ ذاك ببالد اللكنويت

واشتدت . لدين، وهو موىل هلم، خالف بسكاوان وبالد بنجالة، واستقل بامللكأوالد السلطان ناصر ا
فإذا كانت أيام الشتاء والوحل، أغار فخر الدين على بالد اللكنويت يف البحر . الفتنة بينه وبني علي شاه

  .لقوته فيه، وإذا عادت األيام اليت ال مطر فيها أغار علي شاه على بنجالة يف الرب لقوته فيه

  حكاية 

وانتهى حب الفقراء بالسلطان فخر الدين إىل أن جعل أحدهم نائباً عنه يف امللك بسدكاوان، وكان 
. ، وخرج إىل قتال عدو له"بفتح الشني املعجم والدال املهمل بينهما ياء آخر احلروف " يسمى شيدا 

فعلم . ومل يكن له ولد غريهفخالف عليه شيدا، وأراد االستبداد بامللك، وقتل ولد السلطان فخر الدين، 
فبعث السلطان . بذلك فكر عائداً إىل حضرته، ففر شيدا ومن اتبعه إىل مدينة سنرهكاوان، وهي منيعة

بالعساكر إىل حصاره، فخاف أهلها على أنفسهم، فقبضوا على شيدا وبعثوا إىل عسكر السلطان، فكتبوا 
وملا دخلت سدكاوان . ل بسببه مجاعة كبرية من الفقراءوقت. فأمرهم أن يبعثوا له رأسه فبعثوه. إليه بأمره

فخفت عاقبة ذلك، وسافرت من سدكاوان . مل أر سلطاا، وال لقيته، وعلمت أنه خمالف على ملك اهلند
وبينها وبني سدكاوان مسرية شهر، وهي ". بفتح الكاف وامليم وضم الراء " بقصد جبال كامرو، وهي 

وأهل هذا اجلبل يشبهون . تتصل أيضاً ببالد التبت حيث غزالن املسكجبال متسعة متصلة بالصني، و
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وهم مشهورون . والغالم منهم يساوي أضعاف ما يساويه الغالم من غريهم. الترك، ومل قوة على اخلدمة
وكان قصدي باملسري إىل هذه اجلبال لقاء ويل من األولياء ا وهو الشيخ . مبعاناة السحر واالشتغال به

  .دين التربيزيجالل ال

  ذكر الشيخ جالل الدين

. له الكرامات الشهرية واملآثر العظيمة، وهو من املعمرين. وهذا الشيخ من كبار األولياء وأفراد الرجال

أخربين رمحه اهللا أنه أدرك اخلليفة املعتصم املستعصم باهللا العباسي ببغداد، وكان ا حني قتله، وأخربين 
ه مات، وهو ابن مائة ومخسني، وأنه كان له حنو أربعني سنة يسرد الصوم، وال أصحابه بعد هذه املدة أن

وكان حنيف اجلسم . يفطر إال بعد مواصلة عشر، وكانت له بقرة يفطر على حليبها، ويقوم الليل كله
  .وعلى يديه أسلم أهل تلك اجلبال، ولذلك أقام بينهم. طواالً خفيف العارضني

إين : به أنه استدعاهم قبل موته بيوم واحد، وأوصاهم بتقوى اهللا، وقال هلمأخربين بعض أصحا: كرامة له
أسافر عنكم غداً إن شاء اهللا وخليفيت عليكم اهللا الذي ال إله إال هو، فلما صلى الظهر من الغد قبضه اهللا 

، يف آخر سجدة منها، ووجدوا يف جانب الغار الذي كان يسكنه قرباً حمفوراً عليه الكفن واحلنوط
  .فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه به، رمحه اهللا تعاىل

    

وملا قصدت زيارة هذا الشيخ لقيين أربعة من أصحابه على مسرية يومني من موضع : كرامة له أيضاً
قد جاءكم سائح من املغرب فاستقبلوه، وأم أتوا : سكناه، فأخربوي أن الشيخ قال للفقراء الذين معه

ومل يكن عنده علم من أمري، وإمنا كوشف به، وسرت معهم إىل الشيخ فوصلت . لذلك بأمر الشيخ
زاويته خارج الغار وال عمارة عندها وأهل تلك البالد من مسلم وكافر يقصدون زبارته، ويأتون باهلدايا 

وأما الشيخ فقد اقتصر على بقرة يفطر على حليبها بعد عشر . والتحف فيأكل منها الفقراء والواردون
أنت : فقال يل.  قدمناه، وملا دخلت عليه قام إيل وعانقين وسألين عن بالدي وأسفاري، فأخربتهكما

فاحتملوين . والعجم، فأكرموه: فقال. والعجم يا سيدنا: فقال له من حضر من أصحابه. مسافر العرب
  .إىل الزاوية وأضافوين ثالثة أيام

يل إىل الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز فأعجبتين، حكاية عجيبة يف ضمنها كرامات له وملا كان يوم دخو
فلما دخلت عليه للوداع، قام إىل جانب الغار وجرد الفرجية . ليت الشيخ أعطانيها: وقلت يف نفسي

وألبسنيها مع طاقية من رأسه، ولبس مرقعة، فأخربين الفقراء أن الشيخ مل تكن عادته أن يلبس تلك 
أنه قال هلم هذه الفرجية يطلبها املغريب، ويأخذها منه سلطان كافر، الفرجية، وإمنا لبسها عند قدومي، و
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: فلما أخربين الفقراء بذلك، قلت هلم. ويعطيها ألخينا برهان الدين الصاغرجي، وهي له وبرمسه كانت

وأنا ال أدخل ذه الفرجية على سلطان كافر وال مسلم، . لقد حصلت يل بركة الشيخ، بأن كساين لباسه
. فاتفق يل بعد مدة طويلة أين دخلت بالد الصني، وانتهيت إىل مدينة اخلنسا. عن الشيخوانصرفت 

فبينا أنا يف بعض الطرق إذا بالوزير يف موكب . فافترق مين أصحايب لكثرة الزحام، وكانت الفرجية علي
دار فوقع بصره علي فاستدعاين وأخذ بيدي وسألين عن مقدمي، ومل يفارقين حىت وصلت إىل . عظيم

السلطان معه فأردت االنفصال، فمنعين وأدخلين على السلطان، فسألين عن سالطني اإلسالم فأجبته، 
فأخذها وأمر يل بعشر . جردها، فلم ميكين خالف ذلك: فقال يل الوزير. ونظر إىل الفرجية فاستحسنها

فطال . ن كافرمث ذكرت قول الشيخ إنه يأخذها سلطا. وتغري خاطري لذلك. خلع وفرس جمهز ونفقة
وملا كان يف السنة األخرى دخلت دار ملك الصني خبان بالق، فقصدت زاوية الشيخ . عجيب من ذلك

مل : برهان الدين الصاغرجي فوجدته يقرأ، والفرجية عليه بعينها، فعجبت من ذلك وقلبتها بيدي، فقال يل
فقال يل هذه الفرجية صنعها . نسانعم، هي اليت أخذها مين سلطان اخل: تقلبها وأنت تعرفها ؟ فقلت له

. مث أخرج يل الكتاب فقرأته. وكتب إيل أن الفرجية تصلك على يد فالن. أخي جالل الدين برمسي

أخي جالل الدين أكرب من ذلك كله، : فقال يل. وعجبت من صدق يقني الشيخ، وأعلمته بأول احلكاية
  .وهو يتصرف يف الكون، وقد انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل

    

ألنه كان يغيب على الناس يومي . بلغين أنه كان يصلي الصبح كل يوم مبكة، وأنه حيج كل عام: مث قال
وضبط " وملا وادعت الشيخ جالل الدين سافرت إىل مدينة حبنق . عرفة والعيد، فال يعرف أين ذهب

يشقها . ملدن وأحسنها، وهي من أكرب ا"وسكون النون وقاف . امسها بفتح احلاء املهملة والباء املوحدة
النهر الذي يرتل من جبال كامرو، ويسمى النهر األزرق، ويسافر فيه إىل بنجالة وبالد اللكنويت، وعليه 

وأهلها كفار حتت الذمة، يؤخذ منهم . النواعري والبساتني والقرى مينة ويسرة، كما هي على نيل مصر
ر مخسة عشر يوماً بني القرى والبساتني وسافرنا يف هذا النه. نصف ما يزدرعون ووظائف سوى ذلك

فكأمنا منشي يف سوق من األسواق، وفيه من املراكب ما ال حيصى كثرة، ويف كل مركب منها طبل، فإذا 
وأمر السلطان فخر الدين املذكور أن ال . التقى املركبان ضرب كل واحد طبله، وسلم بعضهم على بعض

وإذا وصل الفقري إىل مدينة أعطي . طى الزاد ملن ال زاد له منهميؤخذ بذلك النهر من الفقراء نول، وأن يع
وبعد مخسة عشر يوماً من سفرنا يف النهر، كما ذكرناه، وصلنا إىل مدينة سنرهكاوان وسنر . نصف دينار

، وهي املدينة اليت قبض أهلها على الفقري شيدا عندما جلأ "بضم السني املهمل والنون وسكون الراء " 
فركبنا فيه وصلنا . وبينهما أربعون يوماً. ا وصلناها وجدنا ا جنكاً يريد السفر إىل بالد اجلاوةومل. إليها
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وضبطها بفتح الباء املوحدة " بعد مخسة عشر يوماً إىل بالد الربهنكار الذين أفواههم كأفواه الكالب 
إىل دين اهلنود وال إىل غريه، ، وهذه الطائفة من اهلمج ال يرجعون "والراء والنون والكاف وسكون اهلاء 

وعندهم من أشجار املوز والفوفل . وسكناهم يف بيوت قصب مسقفة حبشيش األرض على شاطئ البحر
وأما نساؤهم فلسن كذلك، . ورجاهلم على مثل صورنا إال أن أفواهم كأفواه الكالب. والتنبول كثري

د جيعل ذكره وأنثييه يف جعبة من القصب إال أن الواح. ورجاهلم عرايا ال يستترون. وهلن مجال بارع
ومعهم مجاعة من املسلمني من أهل بنجالة . منقوشة معلقة يف بطنه، وتستتر نساؤهم بأوراق الشجر

ويكون . أخربونا أم يتناكحون كالبهائم، ال يستترون بذلك. واجلاوة ساكنون يف حارة على حدة
وإذا زنا الرجل منهم فحد الرجل أن .  وأم ال يزنونللرجل منهم ثالثون امرأة فما دون ذلك أو فوقه،

وحد املرأة أن يأمر . يصلب حىت ميوت، أو يؤتى بصاحبه أو عبده فيصلب عوضاً منه، ويسرح هو
وألجل ذلك . السلطان مجيع خدامه فينكحوا واحد بعد واحد حبضرته حىت متوت، ويرمون ا يف البحر

وإمنا يبايعون الناس . يرتل إليهم، إال إن كان من املقيمني عندهمال يتركون أحداً من أهل املراكب 
وال يتركوم الستقائه . ويشاروم على الساحل، ويسوقون إليهم املاء على الفيلة، ألنه بعيد من الساحل

والفيلة كثرية عندهم، وال يسعها أحد غري . خوفاً على نسائهم، ألن يطمحن إىل الرجال احلسان
وملا . وهلم كالم غريب اليفقهه إال من ساكنهم، وأكثر التردد إليهم. مث يشترى منهم باألثواب. سلطام

وصلنا إىل ساحلهم أتوا إلينا يف قوارب صغار، كل قارب من خشبة واحدة منحوتة، وجاءوا باملوز 
  .واألرز والتنبول والفوفل والسمك

  ذكر سلطانهم

يه شبه بردعة من اجللود، ولباس السلطان ثوب من جلود املعزى، وأتى إلينا سلطام رأكباً على فيل، عل
وقد جعل الوبر إىل خارج، وفوق رأسه ثالث عصائب من احلرير ملونات، ويف يده حربة من القصب، 

فبعثنا إليه هدية من الفلفل والزجنبيل والقرفة واحلوت الذي يكون . ومعه حنو عشرين من أقاربه على الفيلة
وهلذا السلطان . وهم ال يلبسوا إمنا يكسوا الفيلة يف أيام عيدهم. ملهل وأثواباً من بنجاليةجبزائر ذيبة ا

على كل مركب يرتل ببالده جارية ومملوك وثياب لكسوة الفيل وحلي ذهب جتعله زوجته يف حمزمها 
  .ارب اهلالكومن مل يعط هذه الوظيفة صنعوا له سحراً يهيج به البحر، فيهلك أو يق. وأصابع رجليها

    حكاية 

واتفق يف ليلة من ليايل إقامتنا مبرساهم أن غالماً لصاحب املركب ممن تردد إىل هؤالء الطائفة نزل من 
وعلم بذلك زوجها، . املركب ليالً، وتواعد مع امرأة أحد كربائهم إىل موضع شبه الغار على الساحل
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.  إىل سلطام، فأمر بالغالم فقطعت أنثياه وصلبفحمال. فجاء يف مجع من أصحابه إىل الغار فوجدمها به

إنا ال جند : مث جاء السلطان إىل الساحل فاعتذر عما جرى، وقال. وأمر املرأة فجامعها الناس حىت ماتت
. ووهب لصاحب املركب غالماً عوض الغالم املطلوب، مث سافرنا عن هؤالء. بداً من إمضاء أحكامنا

. ، وهي اليت ينسب إليها اللبان اجلاوي"باجليم " ا إىل جزيرة اجلاوة وبعد مخسة وعشرين يوماً وصلن

وأكثر أشجارها النارجيل والفوفل والقرنفل والعود .وهي خضرة نضرة. رأيناها على مسرية نصف يوم
وبيع أهلها وشراؤهم بقطع . اهلندي والشكي والربكي والعنبة واجلمون والنارنج احللو وقصب الكافور

والكثري من أفاويه الطيب اليت ببالد الكفار إمنا هو منها، وأما . هب الصيين الترب غري املسبوكقصدير وبالذ
وملا وصلنا املرسى خرج إلينا أهلها يف مراكب صغار، ومعهم جوز . ببالد املسلمني فهو أقل من ذلك
. ان على قدرهوعادم أن يهدوا ذلك للتجار، فيكافئهم كل إنس. النارجيل واملوز والعنبة والسمك

فرتلنا إىل . وصعد إلينا أيضاً نائب صاحب البحر، وشاهد من معنا من التجار، وأذن لنا يف الرتول إىل الرب
بفتح السني املهمل وسكون الراء " البندر، وهي قرية كبرية على ساحل البحر، ا دور امسها السرحى 

مث كتب روز نائب صاحب البحر إىل السلطان . ، وبينها وبني البلد أربعة أميال"وفتح احلاء املهمل 
فعرفه بقدومي، فأمر األمري دولسة بلقائي، والقاضي الشريف أمري سيد الشريازي، وتاج الدين 

األصفهاين، وسواهم من الفقهاء، فخرجوا لذلك وجاءوا بفرس من مراكب السلطان، وأفراس سواه 
بضم السني املهمل وسكون " هي مدينة مسطرة فركبت، وركب أصحايب، ودخلنا إىل حضرة السلطان، و

  .، مدينة حسنة كبرية، عليها سور خشب وأبراج خشب"الطاء وفتح الراء 

  ذكر سلطان الجاوة

وهو السلطان امللك الظاهر من فضالء امللوك وكرمائهم، شافعي املذهب حمب يف الفقهاء حيضرون جملسه 
متواضع يأيت إىل صالة اجلمعة ماشياً على قدميه وأهل بالده للقراءة واملذاكرة وهو كثري اجلهاد والغزو و

شافعية حمبون يف اجلهاد خيرجون معه تطوعاً وهم غالبون على من يليهم من الكفار والكفار يعطوم 
  .اجلزية على الصلح

  ذكر دخولنا إلى داره وإحسانه إلينا

ة على جانيب الطريق، وهي عالمة على وملا قصدنا إىل دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحاً مركوز
وهو . فرتلنا عندها ودخلنا املشور، فوجدنا نائب السلطان. نزول الناس، فال يتجاوزها من كان راكباً

وكتب بطاقة إىل السلطان . فقام إلينا وسلم علينا، وسالمهم باملصافحة وقعدنا معه. يسمى عمدة امللك
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مث جاء أحد الفتيان ببقشة . فأتاه اجلواب على ظهرها. انيعلمه بذلك، وختمها ودفعها لبعض الفتي
، هي السبنية فأخذها النائب بيده، "بضم الباء املوحدة وسكون القاف وفتح الشني املعجم " والبقشة 

، وهي موضع "إال أن أوهلا فاء " وأخذ بيدي وأدخلين إىل دويرة يسموا فردخانة، على وزن زردخانة 
لعادة أن يأيت نائب السلطان إىل املشور بعد الصبح، وال ينصرف إال بعد العشاء راحته بالنهار فإن ا

إحدامها من خالص احلرير، : وأخرج من البقشة ثالث فوط. اآلخرة، وكذلك الوزراء واألمراء الكبار
وأخرج ثالثة أثواب، يسموا التحتانيات من جنس . واألخرى حرير وقطن، وأخرى حرير وكتان

ج ثالثة من الثياب خمتلفة األجناس، تسمى الوسطانيات، وأخرج ثالثة أثواب من األرمك، الفوط، وأخر
فلبست فوطة منها عوضاً عن السراويل على عادم، وثوباً من كل . أحدها أبيض، وأخرج ثالث عمائم

  .وأخذ أصحايب ما بقي منها. جنس

 أتوا بالتنبول، وهو عالمة االنصراف، فأخذناه مث جاءوا بالطعام، أكثره األرز، مث أتوا بنوع من الفقاع، مث
وأتوا بنا إىل بستان عليه . وقمنا، وقام النائب لقيامنا، وخرجنا عن املشور، فركبنا وركب النائب معنا

بامليم " حائط خشب، ويف وسطها دار بناؤها باخلشب، مفروشة بقطائف قطن يسموا املخمالت 
  . مصبوغ، ومنها مصبوغ وغري"واخلاء املعجم 

    

ويف البيت أسره من اخليزران، فوقها مضربات من احلرير، وحلف خفاف، وخماد، يسموا البوالشت، 
يقول لك السلطان هذا : مث جاء األمري دولسة جباريتني وخادمني، وقال يل. فجلسنا بالدار، ومعنا النائب

وكانت بيين وبينه .  دولسة عنديعلى قدرنا، ال على قدر السلطان حممد، مث خرج النائب، وبقي األمري
إن : مىت تكون رؤية السلطان ؟ فقال يل: فقلت له. ألنه كان ورد رسوالً على السلطان بدهلي. معرفة

ويثوب إليه . إال بعد ثالثة أيام ليذهب عنه تعب السفر. العادة عندنا أن ال يسلم القادم على السلطان
. طعام ثالث مرات يف اليوم، وتأتينا الفواكه والطرف مساء وصباحاًفأقمنا ثالثة أيام، يأيت إلينا بال. ذهنه

يكون سالمك على السلطان : فلما كان اليوم الرابع، وهو يوم اجلمعة، أتاين األمري دولسة فقال يل
بفتح القاف وسكون " فأتيت اجلامع وصليت به اجلمعة مع حاجبه قريان . مبقصورة اجلامع بعد الصالة

. ، مث دخلت إىل السلطان، فوجدت القاضي أمري سيد، والطلبة عن ميينه ومشاله"وف والراء الياء آخر احلر

فصافحين وسلمت عليه، وأجلسين عن مشاله، وسألين عن السلطان حممد، وعن أسفاري فأجبته، وعاد إىل 
خل بيتاً ومل يزل كذلك إىل صالة العصر، فلما صالها د. املذاكرة يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي

هنالك، فرتع الثياب اليت كانت عليه، وهي ثياب الفقهاء، وا يأيت اجلامع يوم اجلمعة ماشياً، مث لبس 
  .ثياب امللك، وهي األقبية من احلرير والقطن
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  ذكر انصرافه إلى داره وترتيب السالم عليه

 ركب السلطان الفيل، ركب من وملا خرج من اجلامع وجد الفيلة واخليل على بابه، والعادة عندهم أنه إذا
ويكون أهل العلم عن ميينه، فركب ذلك اليوم على الفيل، . وإذا ركب الفرس، ركبوا الفيلة. معه اخليل

فرتلنا حيث العادة، ودخل السلطان راكباً وقد اصطف يف املشور . وركبنا اخليل وسرنا معه إىل املشور
ه العسكر صفوفاً، فأول الصفوف صف الوزراء الوزراء واألمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجو

والكتاب، ووزراؤه أربعة، فسلموا عليه وانصرفوا إىل موضع وقوفهم، مث صف املراء فسلموا وموضوا إىل 
وكذلك تفعل كل طائفة، مث صف الشارفاء والفقهاء، مث صف الندماء واحلكماء والشعراء، مث . مواقفهم

ووقف السلطان على فيه إزاء قبة اجللوس، ورفع فوق . ملماليكصف وجوه العسكر، مث صف الفتيان وا
رأسه شطر مرصع، وجعل عن ميينه مخسون فيالً مزينة، وعن مشاله مثلها، وعن ميينه أيضاً مائة فرس، وعن 

مث أتى أهل الطرب من الرجال فغنوا بني . مشاله مثلها، وهي خيل النوبة، ووقف بني يديه خواص احلجاب
. يل جمللة باحلرير، هلا خالخيل ذهب وأرسان حرير مزركشة، فرقصت اخليل بني يديهيديه، وأتى خب

وملا كان عند الغروب دخل السلطان إىل داره، . فعجبت من شأنه، وكنت رأيت ذلك عند ملك اهلند
  .وانصرف الناس إىل منازهلم

  ذكر خالف ابن أخيه وسبب ذلك

    

. وكان الفىت بتعشق بنتاً لبعض األمراء، ويريد تزوجها.  البالدوكان له ابن أخ متزوج ببنته، فواله بعض

والعادة هنالك أنه إذا كانت لرجل من الناس أمري أو سوقي أو سواه بنت قد بلغت مبلغ النكاح، فالبد 
أن يستأمر للسلطان يف شأا، ويبعث السلطان من النساء من تنظر إليها، فإن أعجبته صفتها تزوجها، 

والناس هنالك يرغبون يف تزوج السلطان بنام، ملا حيوزون به . يزوجها أولياؤها ممن شاءواوإال تركها 
وملا استأمر والد البنت اليت تعشقها ابن أخي السلطان، بعث السلطان من نظر إليها . من اجلاه والشرف

و، وبينه وبني الكفار مث إن السلطان خرج إىل الغز. واشتد شغف الفىت ا ومل جيد سبيالً إليها. وتزوجها
فخالفه ابن أخيه إىل مسطرة، ودخلها إذ مل يكون عليها سور حينئذ، وادعى امللك، وبايعه . مسرية شهر

وعلم عمه بذلك، فقفل راجعاً عائداً إليها فأخذ ابن أخيه ما قدر عليه من . بعض الناس، وامتنع آخرون
وهلذا بىن عمه السور على .  بالد الكفار مبل جاوهاألموال والذخائر، وأخذ اجلارية اليت تعشقها، وقصد

وال يتهيأ . وكانت إقاميت عنده بسمطرة مخسة عشر يوماً، مث طلبت منه السفر إذ كان أوانه. مسطرة
فجهز لنا جنكاً، وزودنا، وأحسن وأمجل جزاه اهللا خرياً، وبعث معنا من . السفر إىل الصني يف كل وقت
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وسافرنا بطول بالده إحدا وعشرين ليلة، مث وصلنا إىل مل جاوه . ة إىل اجلنكأصحابه من يأيت لنا بالضياف
، وهي بالد الكفار وطوهلا مسرية شهرين، وا األفاويه العطره والعود الطيب القاقلي "بضم امليم " 

 والقماري، وقاقلة وقمارة من بعض بالدها، وليس ببالد السلطان الظاهر باجلاوة إال اللبان والكافور

ولنذكر ما شهدناه منها، ووقفنا . وشيء من القرنفل وشيء من العود اهلندي، وإمنا معظم ذلك مبل جاوه
  .على أعيانه وحققناه

  ذكر اللبان

وشجرة اللبان صغرية تكون بقدر قامة اإلنسان إىل ما دون ذلك، وأغصاا كأغصان اخلرشف، وأوراقها 
وهي يف . واللبان صمغية تكون يف أغصاا.  دون ورقةصغار رقاق، ورمبا سقطت فبقيت الشجرة منها

  .بالد املسلمني أكثر منها يف بالد الكفار

  ذكر الكافور

ويكون الكافور . وأما شجرة الكافور فهي قصب كقصب بالدنا، إال أن األنابيب منها أطول وأغلظ
والسر العجيب فيه . فورداخل األنابيب، فإذا كسرت القصبة وجد يف داخل األنبوب مثل شكله من الكا

. أنه ال يتكون يف تلك القصب، حىت يذبح عند أصوهلا شيء من احليوان، وإال مل يتكون شيء منه

والطيب املتناهي يف الربودة الذي يقتل منه وزن الدرهم، بتجميد الروح، وهو املسمى عندهم باحلردالة، 
  .لك الفيلة الصغاروهو الذي يذبح عند قصبه اآلدمي، ويقوم مقام اآلدمي يف ذ

  ذكر العود الهندي

وأما العود اهلندي فشجره يشبه شجر البلوط، إال أن قشره رقيق، وأوراقه كأوراق البلوط سواء، وال مثر 
وأما عيدان شجرته وورقها، فال . وشجرته ال تعظم كل العظم، وعروقه طويلة، وفيها الرائحة العطرة. له

وأما الذي يف بالد الكفار فأكثره غري . ني من شجره فهو متملكوكل ما ببالد املسلم. عطرية فيها
وكذلك القماري هو أطيب أنواع العود، . واملتملك منه ما كان بقاقلة، وهو أطيب العود. متملك

وأما العطاس فإنه يقطع العرق . ومن القماري صنف يطبع عليه الشمع. ويبيعونه ألهل اجلاوة باألثواب
  . أشهراً، فتبقى فيه قوته، وهو من أعجب أنواعهمنه، ويدفن يف التراب

  ذكر القرنفل
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وأما أشجار القرنفل فهي عادية ضخمة، وهي ببالد الكفار أكثر منها ببالد اإلسالم، وليست مبتملكة 
والوب إىل بالدنا منها هو العيدان، والذي يسميه أهل بالدنا نوار القرنفل، هو الذي يسقط . لكثرا

ومثر القرنفل هو جوز بوا املعروفة يف بالدنا جبوزة الطيب، والزهر .  وهو شبيه بزهر النارنجمن زهره،
ووصلنا إىل مرسى قاقلة، فوجدناه به مجلة من . املتكون فيها هو البسباسة، رأيت ذلك كله وشاهدته

لنا من اجلنك مث نز. وملن يستعصي عليهم من اجلنوك، فإن هلم على كل جنك وظيفة. اجلنوك معد للسرقة
، وهي مدينة حسنة، عليها سور من "وهي بقافني آخرها مضموم والمها مفتوح " إىل مدينة قاقلة 

وأول ما رأيت خبارجها الفيلة عليها األمحال من . حجارة منحوتة، عرضه حبيث تسري فيه ثالثة من الفيلة
وأما . مثناً، هذا إذا ابتاعوا فيما بينهمالعود اهلندي يوقدونه يف بيوم، وهو بقيمة احلطب عندنا أو أرخص 

والفيلة ا كثرية . للتجار فيبيعون احلمل منه بثوب من ثياب القطن، وهي أغلى عندهم من ثياب احلرير
وكل إنسان يربط فيلته على بابه، وكل صاحب حانوت يربط فيله عنده، . جداً، عليها يركبون وحيملون

  .يع أهل الصني، واخلطا على مثل هذا الترتيبوكذلك مج. يركبه إىل داره وحيمل له

  ذكر سلطان مل جاوه

. وهو كافر، رأيته خارج قصره جالساً على قبة ليس بينه وبني األرض بساط، ومعه أرباب دولته

. والعساكر يعرضون عليه مشاة، وال خيل هنالك إال عند السلطان، وإمنا يركبون الفيلة، وعليها يقاتلون

فرحب . السالم على من اتبع اهلدى، فلم يفقهوا إال لفظ السالم: تدعاين فجئت وقلتفعرف شأين، فاس
كيف أجلس على الثوب والسلطان قاعد على : فقلت للترمجان. يب، وأمر أن يفرش يل ثوب اقعد عليه

هكذا عادته يقعد على األرض تواضعاً، وأنت ضيف، وجئت من سلطان كبري، فيجب : األرض ؟ فقال
تقيم عندنا يف الضيافة ثالثة أيام، : جلست، وسألين عن السلطان، فأوجز يف سؤاله، وقال يلإكرامك، ف

  .وحينئذ يكون انصرافك

    ذكر عجيبة رأيتها مبجلسه 

ورأيت يف جملس هذا السلطان رجالً بيده سكني شبه سكني املسفر، قد وضعه على رقبة نفسه، وتكلم 
بيديه معاً وقطع عنق نفسه، فوقع رأسه حلدة السكني، وشدة بكالم كثري مل أفهمه، مث أمسك السكني 

ما رأيت هذا : أيفعل أحد هذا عندكم ؟ فقلت له: فعجبت من شأنه، وقال يل السلطان. إمساكه باألرض
وخرج إلحراقه . وأمر به فرفع وأحرق. هؤالء عبيدنا، يقتلون أنفسهم يف حمبتنا: فضحك وقال. قط

وأجرى الرزق الواسع على أوالده وأهله وإخوانه، وعظموا . ساكر والرعاياالنواب وأرباب الدولة والع
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وأخربين من كان حاضراً يف ذلك الس أن الكالم الذي تكلم به، كان تقريراً حملبته يف . ألجل فعله
السلطان، وأنه يقتل نفسه يف حبه، كما قتل أبوه نفسه يف حب أبيه، وجده قتل نفسه يف حب جده، مث 

وسافرنا يف البحر فوصلنا بعد أربعة وثالثني يوماً إىل . وبعث إيل بضيافة ثالثة أيام.  عن السانصرفت
وال ريح فيه وال موج وال حركة . البحر الكاهل، وهو الراكد وفيه محرة زعموا أا من تربة أرض جتاوره

 ذكرناه، جتذف به وألجل هذا البحر تتبع كل جنك من جنوك الصني ثالثة مراكب، كما. مع اتساعه
ويكون يف اجلنك مع ذلك حنو عشرين جمذافاً كباراً كالصواري، جيتمع على اذاف منها ثالثون . فتجره

. ويف اذاف حبالن عظيمان كالطوابيس. رجالً أو حنوها، ويقومون قياماً صفني، كل صف يقابل اآلخر

وهم يغنون عند ذلك بأصوام . الخرىفتجذف إحدى الطائفتني احلبل، مث تتركه، وجتذف الطائفة ا
وأقمنا على ظهر هذا البحر سبعة وثالثني يوماً، وعجبت البحرية . لعلى لعلى: احلسان، وأكثر ما يقولون

مث وصلنا . من التسهيل فيه، فإم يقيمون فيه مخسني يوماً إىل أربعني، وهي أى ما يكون التيسري عليهم
. ، وملكها هو املسمى بطوالسي"طاء املهمل والواو وكسر السني املهمل بفتح ال" إىل بالد طوالسي وهي 

وله اجلنوك الكثرية، يقاتل ا أهل الصني حىت يصاحلوه . وهي بالد عريضة، وملكها يضاهي ملك الصني
وأهل هذه البالد عبدة أوثان، حسان الصور، أشبه الناس بالترك يف صورهم، والغالب على . على شيء
. ونساؤهم يركنب اخليل، وحيسن الرماية، ويقاتلن كالرجال سواء. مرة، وهلم شجاعة وجندةألوام احل

وضبطها بكاف مفتوح وياء آخر احلروف مسكنة والم مضموم " وأرسينا من مراسيهم مبدينة كيلوكري 
فلما أرسينا باملرسى . ، وهي من أحسن مدم وأكربها، وكان يسكن ا ابن ملكهم"وراء مكسور 

اءت عساكرهم، ونزل الناخوذة إليهم، ومعه هدية البن امللك، فسأهلم عنه، فأخربوه أن أباه واله بلداً ج
  ".بضم اهلمزة وسكون الراء وضم الدال املهمل وجيم " غريهم، ووىل بنته بتلك املدينة وامسها أردجا 

    ذكر هذه امللكة 

استدعت هذه امللكة الناخوذة صاحب املركب وملا كان يف اليوم الثاين من حلولنا مبرسي كيلوكري، 
والكراين، وهو الكاتب، والتجار، والرؤساء، والتنديل، وهو مقدم الرجال، وسباه ساالر، وهو مقدم 

فأتيت، ألم كفار ال جيوز . ورغب الناخوذة مين أن أحضر معهم. الرماة، لضيافة صنعتها هلم على عادا
مل يبق : هل بقي أحد منكم مل حيضر ؟ فقال هلا الناخوذة: الت هلمفلما حضروا عندها، ق. أكل طعامهم

بفتح الباء املوحدة وسكون احلاء وكسر الشني " إال رجل واحد خبشي وهو القاضي بلسام، وخبشي 
أجب : فجاء جنادرا وأصحاب الناخوذة، فقالوا. ادعوه: فقالت. ، وهو ال يأكل طعامكم"املعجمة 

ي مبجلسها األعظم، وبني يديها نسوة، بأيديهن األزمة، يعرضن ذلك عليها، وحوهلا فأتيتها، وه. امللكة
. النساء القواعد، وهن وزيراا، وقد جلسن حتت السرير على كراسي الصندل، وبني يديها الرجال
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وبالس . وجملسها مفروش باحلرير، وعليه ستور حرير وخشبه من الصندل، وعليه صفائح الذهب
أخربين .  منقوش عليها أواين ذهب كثرية من كبار وصغار كاخلوايب والقالل والبواقيلمساطب خشب،

الناخوذة أا مملوءة بشراب مصنوع من السكر خملوط باألفاويه، يشربونه بعد الطعام، وأنه عطر الرائحة 
يل فلما سلمت على امللكة قالت . حلو املطعم، يفرح ويطيب النكهة، ويهضم، ويعني على الباءة

كيف حالك ؟ كيف أنت ؟ : ، ومعناه"خومشيسن خيشميسن " حسن مسن خيشي مسن : بالتركية
" دواة وبتك كاتور : وأجلستين على قرب منها وكانت حتسن الكتاب العريب، فقالت لبعض خدامها

قلت ما هذا ؟ ف: فقالت. فأيت بذلك فكتبت فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم. الدواة والكاغد: معناه" كتور 
" ونام " بفتح التاء املعلوة وسكون النون وفتح الضاد وراء وياء " نام، وتنضري " تنكري " تنضري : هلا

مث سألتين من أي البالد . ، ومعناه جيد"خوش " خشن : فقالت. ، ومعىن ذلك اسم اهللا"بنون والف وميم 
ألتين عن تلك البالد وأخبارها فس. نعم: فقلت. بالد الفلفل: فقالت. قدمت، فقلت هلا من بالد اهلند

  .فأجبتها

وأمرت . افعلي: فقلت هلا. ال بد أن أغزوها وآخذها لنفسي، فإين يعجبين كثرة ماهلا وعساكرها: فقالت
يل بأثواب ومحل فيلني من األرز وجباموستني وعشر من الضأن وأربعة أرطال جالب وأربع مرطبانات، 

كل ذلك مملوح مما يستعد به للبحر، . فلفل والليمون والعنباوهي أواٍن ضخمة، مملوءة بالزجنبيل وال
وأخربين الناخوذة أن هذه امللكة يف عسكرها نسوة وخدم وجواٍر يقاتلن كالرجال، وأا خترج يف 

وأخربين أا وقع بينها . العساكر من رجال ونساء، فتغري على عدوها، وتشاهد القتال، وتبارز االبطال
تال شديد، وقتل كثري من عسكرها، وكادوا ينهزمون، فدفعت بنفسها، وخرقت وبني بعض أعدائها ق

اجليوش، حىت وصلت إىل امللك الذي كانت تقاتله، فطعنته طعنة كان فيها حتفه فمات، وازمت 
فلما عادت إىل أبيها ملكها تلك املدينة . وجاءت برأسه على رمح فافتكه أهله منها مبال كثري. عساكره

. ال أتزوج إال من يبارزين فيغلبين: وأخربين أن أبناء امللوك خيطبوا، فتقول. بيد أخيهااليت كانت 

مث سافرنا عن بالد طوالسي فوصلنا بعد سبعة عشر يوماً . فيتحامون مبارزا، خوف املعرة إن غلبتهم
متسع، كثري وإقليم الصني . والريح مساعدة لنا، وحنن نسري ا أشد السري وأحسنه إىل بالد الصني

وخيترقه النهر . اخلريات والفواكه والزرع والذهب والفضة، ال يضاهيه يف ذلك إقليم من أقاليم األرض
، كاسم النهر الذي باهلند "السرو " املعروف بآب حياة، معىن ذلك ماء احلياة، ويسمى أيضاً ر السرب 
جبل القرود، ومير يف وسط الصني ومنبعه من جبال بقرب مدينة خان بالق تسمى كوه بوزنه، معناه 

وتكتنفه القرى واملزارع والبساتني واألسواق كنيل مصر، . مسرية ستة أشهر إىل أن ينتهي إىل صني الصني
وببالد الصني السكر الكثري مما يضاهي املصري، بل . إال أن هذا اكثر عمارة وعليه النواعري الكثرية
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إلجاص العثماين الذي بدمشق ال نظري له، حىت رأيت وكنت أظن أن ا. يفضله، واألعناب واإلجاص
وكل ما ببالدنا من الفواكه . وا البطيخ العجيب، يشبه بطيخ خوارزم وأصفهان. اإلجاص الذي بالصني

والقمح ا كثري جداً، ومل أر قمحاً أطيب منه، وكذلك العدس . فإن ا ما هو مثله وأحسن منه
  .واحلمص

  ذكر الفخار الصيني

    

وهو من تراب جبال هنالك، تقد فيه . وأما الفخار الصيين فال يصنع منه إال مبدينة الزيتون وبصني كالن
ويوقدون النار عليها ثالثة أيام، مث يصبون . النار كالفحم، وسنذكر ذلك، ويضيفون إليه حجارة عندهم

والدون .  كامالً، وال يزاد على ذلكفاجليد منه ما مخر شهراً. عليها املاء، فيعود اجلميع تراباً، مث خيمرونه
وحيمل إىل اهلند وسائر االقاليم، حىت . وهو هنالك بقيمة الفخار ببالدنا أو أرخص مثناً. ما مخر عشرة أيام

  .وهو أبدع أنواع الفخار. يصل إىل بالدنا باملغرب

  ذكر دجاج الصين

لدجاج عندهم أضخم من بيض وبيض ا. ودجاج الصني وديوكها ضخمة جداً، أضخم من األوز عندنا
ولقد اشترينا دجاجة، فأردنا طبخها، فلم يسع حلمها يف . وأما اإلوز عندهم فال ضخامة هلا. اإلوز عندنا

ورمبا انتتف ريشها، فيبقى بضعة . ويكون الديك ا على قدر النعامة. برمة واحدة، فجعلناها يف برمتني
إن ببالد : ومل، فظننته نعامة وعجبت منه، فقال يل صاحبهوأول ما رأيت الديك الصيين مبدينة ك. محراء

  فلما وصلت إىل الصني رأيت مصداق ما أخربين به من ذلك . الصني ما هو أعظم منه

  ذكر بعض من أحوال أهالي الصين

وملك الصني تتري من ذرية . وأهل الصني كفار يعبدون األصنام، وحيرقون موتاهم كما تفعل اهلنود
وهلم فيها املساجد . يف كل مدينة من مدن الصني مدينة للمسلمني، ينفردون بسكناهمو. تنكيز خان

وكفار الصني يأكلون حلوم اخلنازير والكالب، . وهم معظمون حمترمون. إلقامة اجلمعات وسواها
وترى . وهم أهل رفاهية وسعة عيش، إال أم ال حيتفلون يف مطعم وال ملبس. ويبيعوا يف أسواقهم

ومجيع أهل الصني إمنا حيتفلون يف . ر الكبري منهم الذي ال حتصى أمواله كثرة، وعليه جبة قطن خشنةالتاج
واحلرير . ولكل واحد منهم عكاز يعتمد عليه يف املشي، ويقولون هو الرجل الثالثة. أواين الذهب والفضة
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ري مؤونة، ولذلك كثر، وهو عندهم كثري جداً، ألن الدودة تتعلق بالثمار وتأكل منها فال حتتاج إىل كث
ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم . لباس الفقراء واملساكني ا، ولوال التجار ملا كانت له قيمة

وعادم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعاً، تكون . باألثواب الكثرية من احلرير
ومن كان له مخس قطع منها، . ذلك على باب دارهالقطعة منها من قنطار فما فوقه وما دونه، وجيعل 

بفتح " جعل يف إصبعه خامتاً، ومن كانت له عشر جعل خامتني، ومن كان له مخس عشرة مسوه السيت 
" ويسمون القطعة الواحدة منها بركالة . وهو مبعىن الكارمي مبصر" السني املهمل وكسر التاء املعلوة 

  ".فتح الكاف والالم بفتح الباء املوحدة وسكون الراء و

  ذكر دراهم الكاغد التي بها يبيعون ويشترون

ومجيع ما يتحصل ببالدهم من ذلك يسبكونه قطعاً، كما . وأهل الصني ال يتبايعون بدينار وال درهم
بقطع كاغد، كل قطعة منها بقدر الكف، مطبوعة بطابع السلطان، . ذكرناه، وإمنا بيعهم وشراؤهم

بباء موحدة والف والم مكسور وسني معجم مسكن " ن قطعة منها، بالشت وتسمى اخلمس والعشرو
وإذا متزقت تلك الكواغد يف يد إنسان محلها إىل دار كدار السكة . ، وهو مبعىن الدينار عندنا"وتاء معلوة 

وال يعطى على ذلك أجرة وال سواها، ألن الذين يتولون عملها . عندنا، فأخذ عوضها جدداً ودفع تلك
وإذا مضى اإلنسان إىل . األرزاق اجلارية من قبل السلطان، وقد وكل بتلك الدار أمري من كبار األمراءهلم 

السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء شيء، مل يؤخذ منه، وال يلتفت عليه، حىت يصرفه بالبالشت، 
  .ويشتري به ما أراد

  ذكر التراب الذي يوقدونه مكان الفحم

خلطا، إمنا فحمهم تراب عندهم، منعقد كالطفل عندنا، ولونه لون الطفل، تأيت الفيلة ومجيع أهل الصني وا
فيقد كالفحم، وهو أشد . باألمحال منه، فيقطعونه قطعاً على قدر قطع الفحم عندنا، ويشعلون النار فيه

يفعلون به وال يزالون . وإذا صار رماداً عجنوه باملاء ويبسوه وطبخوا به ثانية. حرارة من نار الفحم
ومن هذا التراب يصنعون أواين الفخار الصيين، ويضيفون إليه حجارة سواه، كما . كذلك إىل أن يتالشى

  .قلنا

  ذكر ما خصوا به من إحكام الصناعات
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وأهل الصني أعظم األمم إحكاماً للصناعات، وأشدهم إتقاناً فيها، وذلك مشهور من حاهلم، قد وصفه 
فإن . نبوا فيه، وأما التصوير فال جياريهم أحد يف إحكامه، من الروم وال من سواهمالناس يف تصانيفهم فأط

ومن عجيب ما شاهدت هلم من ذلك، أين ما دخلت قط مدينة من مدم، مث . هلم فيه اقتداراً عظيماً
  .عدت إليها، إال ورأيت صوريت وصور أصحايب منقوشة يف احليطان والكواغد، موضوعة يف األسواق

 دخلت إىل مدينة السلطان فمررت على سوق النقاشني، ووصلت إىل قصره مع أصحايب، وحنن على ولقد
فلما عدت من القصر عشياً، مررت بالسوق املذكورة، فرأيت صوريت وصور أصحايب . زي العراقيني

  .بههفجعل الواحد منا ينظر إىل صورة صاحبه ال ختطئ شيئاً من ش. منقوشة يف كاغد قد ألصقوه باحلائط

وذكر يل أن السلطان أمرهم بذلك، وأم أتوا إىل قصره وحنن به، فجعلوا ينظرون إلينا ويصورون 
وتنتهي حاهلم يف ذلك إىل أن . صورنا، وحنن مل نشعر بذلك، وتلك عادة هلم يف تصوير كل من مير م

ا وجد شبه تلك فحيثم. الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم، بعث صورته إىل البالد، وحبث عنه
هذا مثل ما حكاه أهل التأريخ من قضية سابور ذي األكتاف، ملك : قال ابن جزي. الصورة أخذ

الفرس، حني دخل إىل بالد الروم متنكراً، وحضر وليمة صنعها ملكهم، وكانت صورته على بعض 
 الصورة ختربين أن إن هذه: فقال مللكه. األواين فنظر إليها بعض خدام قيصر، فانطبعت على صورة سابور

  .فكان األمر على ما قاله، وجرى فيه ما هو مسطور يف الكتب. كسرى معنا يف هذا الس

  ذكر عادتهم في تقييد ما في المراكب

وعادة أهل الصني إذا أراد جنك من جنوكهم السفر، صعد إليه صاحب البحر وكتابه، وكتبوا من يسافر 
فإذا عاد اجلنك إىل الصني، صعدوا إليه أيضاً . ينئذ يباح هلم السفرفيه من الرماة واخلدم والبحرية، وح

فإما أن يأيت بربهان . وقابلوا ما قيدوه بأشخاص الناس، فإن فقدوا أحداً ممن قيدوه، طالبوا صاحب اجلنك
فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب . على موته أو فراره، أو غري ذلك مما حيدث عليه، وإال أخذ فيه

أن ميلي عليهم تفصيالً جبميع ما فيه من السلع، قليلها وكثريها، مث يرتل من فيه، وجيلس حفاظ املركب 
فإن عثروا على سلعة قد كتمت عنهم، عاد اجلنك جبميع ما فيه ماالً للمخزن . الديوان ملشاهدة ما عندهم

 أنه كان باهلند ما يقرب وذلك نوع من الظلم ما رأيته ببالد الكفار وال املسلمني إال بالصني، اللهم إال
منه، وهو أن من عثر على سلعة له قد غاب على مغرمها، أغرم احد عشر مغرماً، مث رفع السلطان ذلك 

  .ملا رفع املغارم

  ذكر عادتهم في منع التجار عن الفساد
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 معني أو وإذا قدم التاجر املسلم على بلد من بالد الصني خري يف الرتول عند تاجر من املسلمني املتوطنني
. يف الفندق، فإن أحب الرتول عند التاجر حصر ماله، وضمنه التاجر املستوطن، وأنفق عليه منه باملعروف

فإذا أراد السفر حبث عن ماله، فإن وجد شيئاً منه قد ضاع، أغرمه التاجر املستوطن الذي ضمنه، وإن 
 له ما أحب وحياسبه، فإن أراد أراد الرتول بالفندق، سلم ماله لصاحب الفندق وضمنه، وهو يشتري

واجلواري رخيصات . التسري اشترى له جارية، وأسكنه بدار يكون باا يف الفندق، وأنفق عليهما
األمثان، إال أن أهل الصني أمجعني يبيعون أوالدهم وبنام، وليس ذلك عيباً عندهم غري أم ال جيربون 

وأما إنفاق . وكذلك إن أراد التزوج تزوج. إن اختاروهعلى السفر مع مشتريهم، وال مينعون أيضاً منه 
ال نريد أن يسمع يف بالد املسلمني أم خيسرون أمواهلم : ويقولون. ماله يف الفساد فشيء ال سبيل له إليه

  .يف بالدنا، فإا أرض ضالل

  ذكر حفظهم للمسافرين في الطرق

    

 فإن اإلنسان يسافر منفرداً مسرية تسعة شهور، .وبالد الصني آمن البالد وأحسنها حاالً للمسافرين
وترتيب ذلك أن هلم يف كل مرتل ببالدهم فندقاً، عليه . وتكون معه األموال الطائلة، فال خياف عليها

حاكم يسكن به يف مجاعة من الفرسان والرجال، فإذا كان بعد املغرب أو العشاء، جاء احلاكم إىل 
ء مجيع من يبيت به من املسافرين، وختم عليها، وأقفل باب الفندق الفندق، ومعه الكاتب لكتابة أمسا

فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه فدعا كل واحد بامسه، وكتب به تفصيالً، وبعث معهم من . عليهم
. وإن مل يفعل طلبه م. يوصلهم إىل املرتل الثاين له، ويأتيه برباءة من حاكمه أن اجلميع قد وصلوا إليه

ويف هذه الفنادق مجيع ما حيتاج إليه .  العمل يف كل مرتل ببالدهم من صني الصني إىل خان بالقوهكذا
ولنعد إىل ذكر سفرنا . وأما الغنم فهي قليلة عندهم. املسافر من األزواد، وخصوصاً الدجاج واإلوز

ة ليس ا زيتون، وال وهذه املدين. ملا قطعنا البحر، كانت أول مدينة وصلنا إليها مدينة الزيتون: فنقول
جبميع بالد أهل الصني واهلند، ولكنه اسم وضع عليها، وهي مدينة عظيمة كبرية، تصنع ا ثياب الكمخا 

ومرساها من أعظم مراسي . واألطلس، وتعرف بالنسبة إليها، وتفضل على الثياب اخلنساوية واخلنبالقية
وهو خور كبري من .  وأما الصغار فال حتصى كثرةرأيت ا حنو مائة جنك كبار،. الدنيا، أو هو أعظمها

وهذه املدينة ومجيع بالد الصني، يكون لإلنسان ا . البحر يدخل يف الرب حىت خيتلط بالنهر األعظم
. وذا عظمت بالدهم. كمثل ما هي بلدة سجلماسة ببالدنا. البستان واألرض وداره يف وسطها

يوم وصويل إليها رأيت ا األمري الذي توجه إىل اهلند رسوالً ويف . واملسلمون ساكنون مبدينة على حدة
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باهلدية، ومضى يف صحبتنا وغرق به اجلنك، فسلم علي، وعرف صاحب الديوان يب، فأنزلين يف مرتل 
وجاء إيل قاضي املسلمني تاج الدين األردويلي، وهو من األفاضل الكرماء، وشيخ اإلسالم كمال . حسن

فهاين، وهو من الصلحاء، وجاء إيل كبار التجار، فيهم شرف الدين التربيزي، أحد الدين عبد اهللا األص
. التجار الذين استدنت منهم حني قدومي على اهلند، وأحسنهم معاملة، حافظ القرآن، مكثر للتالوة

 جاء من: وهؤالء التجار لسكناهم يف بالد الكفار، إذا قدم عليهم املسلم فرحوا به أشد الفرح، وقالوا

وكان ا من املشايخ الفضالء . وله يعطون زكوات أمواهلم، فيعود غنياً، كواحد منهم. أرض اإلسالم
برهان الدين الكازروين، له زاوية خارج البلد، وإليه يدفع التجار النذور اليت ينذروا للشيخ أيب إسحق 

األعظم، خيربه بقدومي من وملا عرف صاحب الديوان أخباري، كتب إىل القان، وهو ملكهم . الكازروين
، وهم يسمونه صني "صني الصني " فطلبت منه أن يبعث معي من يوصلين لبالد الصني . جهة ملك اهلند

فأجاب إىل ذلك، وبعث معي . كالن، ألشاهد تلك البالد، وهي يف عمالته، خبالل ما يعود جواب القان
ان بالدنا الغزوية، إال أن اجلذافني وركبت يف النهر، يف مركب يشبه أجف. من أصحايب من يوصلين

جيذفون فيه قياماً، ومجيعهم يف وسط املركب، والركاب يف املقدم واملؤخر، ويظللون على املركب بثياب 
  .تصنع من نبات بالدهم، يشبه الكتان، وليس به، وهو أرق من القنب

    

وال بقرية، نشتري ا ما حنتاج ويف كل يوم نرسو عند الز. وسافرنا يف هذا النهر سبعة وعشرين يوماً
بفتح الكاف " وهكذا إىل أن وصلنا مدينة صني كالن . مث نرتل بالعشي إىل أخرى. إليه، ونصلي الظهر

وهنالك يصب ر آب حياة يف البحر، . ، وهي مدينة صني الصني، وا يصنع الفخار، وبالزيتون أيضاً"
ومن أعظم أسواقها سوق الفخار، ومنها . سنها أسواقاًوهي من أكرب املدن، وأح. يسمونه جممع البحرين

ويف وسط هذه املدينة كنيسة عظيمة، هلا تسعة أبواب، داخل . حيمل إىل سائر بالد الصني واهلند واليمن
كل باب أسطوان ومصاطب، يقعد عليها الساكنون ا، وبني البابني الثاين والثالث منها موضع فيه بيوت 

وكذلك فيما . ولكل واحد منهم نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة. ل الزماناتيسكنها العميان، وأه
وذكر . ويف داخلها املارستان للمرضى، واملطبخة لطبخ األغذية، وفيها األطباء واخلدام. بني األبواب كلها

 يل أن الشيوخ الذين ال قدرة هلم على التكسب، هلم نفقتهم وكسوم ذه الكنيسة، وكذلك األيتام

وعمر هذه الكنيسة بعض ملوكهم، وجعل هذه املدينة وما إليها من القرى . واألرامل ممن ال مال هلم
ويف بعض جهات . وصور ذلك امللك مصورة بالكنيسة املذكورة، وهم يعبدوا. والبساتني وقفاً عليها

وال بد يف كل بلد . وشيخهذه املدينة بلدة املسلمني، هلم ا املسجد اجلامع والزاوية والسوق، وهلم قاض 
وكان . من بالد الصني من شيخ اإلسالم، تكون أمور املسلمني كلها راجعة إليه، وقاض يقضي بينهم
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نزويل عند أوحد الدين السنجاري، وهو أحد الفضالء األكابر ذو األموال الطائلة، وأقمت عنده أربعة 
 يوم يصنعون دعوة جديدة، ويأتون إليها وكل. عشر يوماً، وحتف القاضي وسائر املسلمني تتواىل علي

وبينها وبني سد . وليس وراء هذه املدينة مدينة، ال للكفار وال للمسلمني. بالعشارين احلسان واملغنني
ولذلك . يأجوج ومأجوج ستون يوماً فيما ذكر يل، يسكنها كفار رحالة يأكلون بين آدم إذا ظفروا م

  .مل أر بتلك البالد من رأى السد، وال من رأى من رآهو. ال تسلك بالدهم وال يسافر إليها

حكاية عجيبة وملا كنت بصني كالن، مسعت أن ا شيخاً كبرياً قد أناف على مائيت سنة، وأنه ال يأكل 
. وأنه ساكن يف غار خبارجها يتعبد فيه. وال يشرب وال حيدث، وال يباشر النساء، مع قوته التامة

فسلمت عليه .  على بابه، وهو حنيف شديد احلمرة، عليه أثر عبادة، وال حلية لهفتوجهت إىل الغار، فرأيته
لقد رأيت : مث قال. هذا من طرف الدنيا، كما حنن من طرفها اآلخر: فأمسك يدي ومشها وقال للترمجان

أتذكر يوم قدومك اجلزيرة اليت فيها الكنيسة، والرجل الذي كان جالساً بني األصنام وأعطاك . عجباً
فقبلت يده وفكر ساعة، مث دخل الغار، فلم خيرج . أنا هو: فقال: عشرة دنانري من الذهب ؟ فقلت نعم

كأنه ظهر منه الندم على ما تكلم به، فتهجمنا ودخلنا الغار عليه فلم جنده، ووجدنا بعض أصحابه، . إلينا
لو أقمتم : فقال. نتظر الرجلن: فقلنا له. فانصرفوا. هذه ضيافتكم: فقال. ومعه مجلة بوالشت من الكاغد

وال حتسب أنه غاب . فإن عادته إذا طلع أحد على سر من أسراره ال يراه بعده. عشر سنني مل تروه
فأعلمت القاضي وشيخ اإلسالم وأوحد الدين . وانصرفت. فعجبت من ذلك. عنك، بل هو حاضر معك
رباء، وال يعلم أحد ما ينتحله من كذلك عادته مع من يأيت إليه من الغ: السنجاري بقضيته، فقالوا

وأخربوين أنه قد غاب عن هذه البالد حنو مخسني سنة مث . األديان، والذي ظننتموه أحد أصحابه هو هو
ويأتيه . قدم عليها منذ سنة، وكان السالطني واملراء والكرباء يأتونه زائرين، فيعطيهم التحف على أقدارهم

وأنه حيدث . وليس بالغار الذي هو به ما يقع عليه البصر. ى قدرهالفقراء كل يوم، فيعطي لكل واحد عل
ويذكر اخلليفتني . لو كنت معه لنصرته: عن السنني املاضية، ويذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويقول

عمر بن اخلطاب وعلي ابن أيب طالب بأحسن الذكر، ويثين عليهما، ويلعن يزيد بن معاوية، ويقع يف 
دخلت عليه الغار، فأخذ :  عنه بأمور كثرية، وأخربين أوحد الدين السنجاري قالوحدثوين. معاوية
فخيل إيل أين يف قصر عظيم، وأنه قاعد فيه على سرير، وفوق رأسه تاج، وعلى جانبيه الوصائف . بيدي

 يديه، احلسان، والفواكه تتساقط يف أار هنالك، وختيلت أين أخذت تفاحة آلكلها، فإذا أنا بالغار، وبني
  .وأصابين مرض شديد الزمين شهوراً، فلم أعد إليه. وهو يضحك مين

    

: وقال يل القاضي. أما الصيام فهو صائم أبداً. لكن مل يره أحد يصلي. وأهل تلك البالد يعتقدن أنه مسلم
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وأخباره . أتدري أنت ما أصنع ؟ إن صاليت غري صالتك: ذكرت له الصالة يف بعض األيام، فقال يل
  .ويف اليوم الثاين من لقائه سافرت راجعاً إىل مدينة الزيتون. يعها غريبةمج

إن شئت يف النهر، وإال . مث بعد وصويل إليها بأيام، جاء أمر القان بوصويل إىل حضرته على الرب والكرامة
 وبعث فجهزوا يل مركباً حسناً من املراكب املعدة لركوب األمراء،. فاخترت السفر يف النهر. ففي الرب

مث سرنا يف الضيافة نتغدى . األمري معنا أصحابه، ووجه لنا األمري والقاضي والتجار املسلمون أزواداً كثرية
وضبط امسها بفتح القاف " بقرية، ونتعشى بأخرى، فوصلنا بعد سفر عشرة أيام إىل مدينة قنجنفو 

مدينة كبرية حسنة يف بسيط وهي " وسكون النون وفتح اجليم وسكون النون اآلخر وضم الفاء وواو 
وعند وصولنا، خرج إلينا القاضي وشيخ اإلسالم . أفيح، والبساتني حمدقة ا، فكأا غوطة دمشق

وأتونا باخليل فركبنا، ومشوا بني أيدينا، . والتجار، ومعهم األعالم الطبول واألبواق واألنفار وأهل الطرب
وضيف السلطان عندهم معظم أشد . لبلد وخدامهوخرج أمري ا. مل يركب معنا غري القاضي والشيخ

يسكن ما بني السور األول والثاين عبيد السلطان، من حراس . دخلنا املدينة، وهلا أربعة أسوار. التعظيم
بفتح الباء املوحدة وسكون الصاد املهمل وواو وألف " " الباسوانان " املدينة ومسارها، يسمون البصوانان 

لسور الثاين والثالث اجلنود املركبون، واألمري احلاكم على البلد، ويسكن داخل ، ويسكن مابني ا"ونون 
، "بضم القاف وسكون الراء " وهنالك نزلنا عند شيخهم ظهري الدين القرالين . السور الثالث املسلمون

 يليه ومقدار ما بني كل باب منها والذي. ويسكن داخل السور الرابع الصينيون، وهو أعظم املدن األربعة
  .ولكل إنسان كما ذكرناه بستانه وداره وأرضه. ثالثة أميال أو أربعة

. حكاية وبينا أنا يوماً يف دار ظهري الدين القراليب، إذا مبركب عظيم لبعض الفقهاء املعظمني عندهم

ة فلما حصلت املؤانس. فعجبت من امسه، ودخل إيل. موالنا قوام الدين السبيت: فاستؤذن له علي، وقالوا
من أي : أراك تنظر إيل نظر من يعرفين، فقلت له: فأطلت النظر إليه، فقال. بعد التحية، سنح يل أن أعرفه

. فجدد السالم علي وبكى حىت بكيت لبكائه. وأنا من طنجة: فقلت له. من سبتة: البالد أنت ؟ فقال

 يل ذلك تذكرت له، فلما قال. نعم، دخلت حضرة دهلي: هل دخلت بالد اهلند ؟ فقال يل: فقلت له
وكان قد وصل إىل دهلي مع خاله أيب القاسم املرسي، وهو يومئذ . نعم: أأنت البشري ؟ قال: وقلت

وكنت أعلمت سلطان اهلند بأمره، فأعطاه . شاب، ال نبات بعارضيه، من حذاق الطلبة، حيفط املوطأ
د الصني، فعظم شأنه ا، واكتسب وكان قصده يف بال. ثالثة آالف دينار، وطلب منه اإلقامة عنده فأىب

وأهدى إيل منهم غالمني وجاريتني . أخربين أن له حنو مخسني غالماً ومثلهم من اجلواري. األموال الطائلة
وكانت إقاميت بقنجنفو مخسة . ولقيت أخاه بعد ذلك ببالد السودان فيما بعد ما بينهما. وحتفاً كثرية
  .عشر يوماً
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الصني، على ما فيها من احلسن مل تكن تعجبين، بل كان خاطري شديد التغري وسافرت منها إىل بالد 
فمىت خرجت من مرتيل رأيت املنكرات الكثرية، فأقلقين ذلك، حىت كنت أالزم . بسبب غلبة الكفر عليها

 ومن متام فضيلة. وكنت إذا رأيت املسلمني ا، فكأين لقيت أهلي وأقاريب. املرتل، فال أخرج إال لضرورة

" هذا الفقيه البشري، أن سافر معي ملا رحلت عن قنجنفو أربعة أيام، حىت وصلت إىل مدينة بيوم قطلو 

وهي بباء موحدة مفتوحة وياء آخر احلروف ساكنة وواو مفتوحة وميم وقاف مضموم وطاء مسكنة 
ال أربعة من مدينة صغرية يسكنها الصينيون من جند وسوقة، وليس ا للمسلمني إ" والم مضموم وواو 

مث ودعت الفقيه . نزلنا بدار أحدهم وأقمنا عنده ثالثة أيام. الدور أهلها من جهة الفقيه املذكور
فركبت النهر على العادة، نتغدى بقرية ونتعشى بأخرى إىل أن وصلنا بعد سبعة عشر يوماً . وانصرفت

وهذه . ، أعريب هو أم وافق العريبإىل مدينة اخلنساء، وامسها على حنو اسم اخلنساء الشاعرة، وال أدري
وهي على . طوهلا مسرية ثالثة أيام يرحل املسافر فيها ويرتل. املدينة أكرب مدينة رأيتها على وجه األرض

. وهي منقسمة إىل ست مدن، سنذكرها. ماذكرناه من ترتيب عمارة الصني، كل واحد له بستانه وداره

 الدين، وشيخ اإلسالم ا، وأوالد عثمان بن عفان املصري، وعند وصولنا إليها، خرج إلينا قاضيها فخر
وهم كرباء املسلمني ا، ومعهم علم أبيض واألطبال واألنفار واألبواق، وخرج أمريها يف موكبه، ودخلنا 

فأول مدينة منها يسكنها . وهي ست مدن، على كل مدينة سور، وحمدق باجلميع سور واحد. املدينة
وبتنا ليلة دخولنا يف . حدثين القاضي وسواه أم اثنا عشر ألفاً يف زمام العسكرية. محراس املدينة وأمريه

ويف اليوم الثاين دخلنا املدينة الثانية، على باب يعرف بباب اليهود، ويسكن به اليهود . دار أمريهم
  .الليلة الثانيةوبتنا عنده . وأمري هذه املدينة من أهل الصني. والنصارى والترك عبدة الشمس، وهم كثري

ومدينتهم حسنة وأسواقهم مرتبة كترتيبها يف . ويف اليوم الثالث دخلنا املدينة الثالثة، ويسكنها املسلمون
ونزلنا منها بدار أوالد عثمان . وا املساجد واملؤذنون مسعناهم يؤذنون بالظهر، عند دخولنا. بالد اإلسالم

استحسن هذه املدينة فاستوطنها، وعرفت بالنسبة إليه . بن عفان املصري، وكان أحد التجار الكبار
وهلم . وأورث عقبه به اجلاه واحلرمة على ما كان عليه أبوهم من اإليثار على الفقراء واإلعانة للمتحاجني

وبىن عثمان املذكور . وا طائفة من الصوفية. زاوية تعرف بالعثمانية، حسنة العمارة، هلا أوقاف كثرية
  .وعدد املسلمني ذه املدينة كثري.  ذه املدينة، ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافاًَ عظيمةاملسجد اجلامع

    

وال يزالون خيتلفون يف . فكنا كل يوم وليلة يف دعوة جديدة. وكانت إقامتنا عندهم مخسة عشر يوماً
لنا إىل املدينة الرابعة، وركبوا معي يوماً، فدخ. أطعمتهم، ويركبون معنا كل يوم للرتهة يف أقطار املدينة
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وملا دخلنا من باا، ذهب عين أصحايب، ولقيين الوزير . وا سكىن األمري الكبري قرطي. وهي دار اإلمارة
فكان من أخذه الفرجية اليت أعطانيها ويل اهللا جالل الدين . وذهب يب إىل دار األمري الكبري قرطي

لسكىن عبيد السلطان وخدامه، وهي من أحسن املدن وهذه املدينة منفردة . الشريازي ما قد ذكرته
أحدها خليج خيرج من النهر األعظم، وتأيت فيه القوارب الصغار إىل هذه : ويشقها أار ثالثة. الست

واملشور يف وسط هذه املدينة، وهو كبري . وفيه السفن للرتهة. املدينة باملرافق من الطعام، وأحجار الوقد
وفيه سقائف، فيها الصناع يصنعون الثياب .  وسطه، وهو حيف ا من مجيع اجلهاتودار اإلمارة يف. جداً

كل واحد منهم يتبعه الثالثة . أخربين األمري قرطي أن عددهم ألف وستمائة معلم. النفيسة وآالت احلرب
اح ويب. ويف أرجلهم القيود، ومساكنهم خارج القصر. وهم أمجعون عبيد القان. واألربعة من املتعلمني

فإن . ويعرضون كل يوم على األمري مائة مائة. هلم اخلروج إىل أسواق املدينة، دون اخلروج على باا
وعادم أنه إذا خدم أحدهم عشر سنني فك عنه قيده، وكان خيري يف . نقص أحدهم، طلب به أمريه

وإذا . ن، وال خيرج عنهاإما أن يقيم يف اخلدمة غري مقيد، وإما أن يسري حيث شاء من بالد القا: النظرين
كذلك ينفق على من بلغ هذه السن أو حنوها من . بلغ سنه مخسني عاماً أعتق من األشغال وأنفق عليه

والشيوخ بالصني يعظمون تعظيماً . ومن بلغ ستني سنة عدوه كالصيب، فلم جتر عليه األحكام. سواهم
  .كثرياً، ويسمى أحدهم آطا، ومعناه الوالد

  كبير قرطيذكر األمير ال

، وهو أمري أمراء الصني، "بضم القاف وسكون الراء وفتح الطاء املهمل وسكون الياء " وضبط امسه 
. ، وحضرها كبار املدينة"بضم الطاء املهمل وفتح الواو " أضافنا بداره، وصنع الدعوة، ويسموا الطوى 

 على عظمته يناولنا الطعام بيده، وكان هذا األمري. وأتى بالطباخني املسلمني فذحبوا وطبخوا الطعام
فركبنا يف سفينة تشبه . وأقمنا يف ضيافته ثالثة أيام، وبعث ولده معنا إىل اخلليج. ويقطع اللحم بيده

احلراقة، وركب ابن األمري يف أخرى، ومعه أهل الطرب وأهل املوسيقى، وكانوا يغنون بالصيين وبالعريب 
وأمرهم بتكريره مراراً، حىت حفظته . الغناء الفارسي، فغنوا شعراً منهوبالفارسي، وكان ابن األمري معجباً ب
  : من أفواههم، وله تلحني عجيب وهو

 اديمتر افكر فبح در  ت داديمنحمدل ب تا

  " اندريم" قوي بمحراب اندرى   اديمدر نماز است" جون  " جن



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  409  

. وسفنهم منقوشة بأبدع نقش. واجتمعت بذلك اخلليج طائفة كبرية هلا القالع امللونة ومظالت احلرير

وحضر أهل . وعدنا بالعشي إىل دار األمري، فبتنا ا. وجعلوا يتحاملون ويترامون بالنارنج والليمون
  .الطرب فغنوا بأنواع من الغناء العجيب

  حكاية المشعوذ

فأخذ كرة . أرنا من عجائبك: حد املشعوذة، وهي من عبيد القان، فقال له األمريويف تلك الليلة حضر أ
خشب هلا ثقب فيها سيور طوال، فرمى ا إىل اهلواء فارتفعت حىت غابت عن األبصار، وحنن يف وسط 

 اهلواء فلما مل يبق من السري يف يده إال يسري، أمر متعلماً له فتعلق به وصعد يف. املشور أيام احلر الشديد
فأخذ سكيناً بيده كاملغتاظ وتعلق بالسري إىل أن غاب . فدعاه فلم جيبه ثالثاً. إىل أن غاب عن أبصارنا

أيضاً، مث رمى بيد الصيب إىل األرض، مث رمى برجله، مث بيده األخرى، مث برجله األخرى، مث جبسده، مث 
ني يدي األمري، وكلمه بالصيين وأمر له فقبل األرض ب. برأسه، مث هبط، وهو ينفخ، وثيابه ملطخة بالدم

  .األمري بشيء

    

وأصابين خفقان . فعجبت منه. مث إنه أخذ أعضاء الصيب، فألصق بعضها ببعض، وركله برجله فقام سوياً
فسقوين دواء أذهب عين ما . القلب، كمثل ما كان أصابين عند ملك اهلند، حني رأيت مثل ذلك

واهللا ما كان من صعود وال نزول وال قطع : إىل جانيب، فقال يلوكان القاضي أفخر الدين . وجدت
ويف غد تلك الليلة دخلنا من باب املدينة اخلامسة، وهي من أكرب املدن، . عضو، وإمنا ذلك شعوذة

ومن عجيب . وأسواقها حسان، وا احلذاق بالصنائع، وا تصنع الثياب اخلنساوية. يسكنها عامة الناس
باق يسموا الدست، وهي من القصب، وقد ألصقت قطعة أبدع إلصاق، ودهنت ما يصنعون ا أط
تظهر لرائبها كأا طبق . واحد يف جوف آخر لرقتها: وتكون هذه األطباق عشرة. بصبغ أمحر مشرق

ويصنعون من هذا القصب صحافاً، ومن عجائبها أن تقع من العلو . واحد، ويصنعون غطاء يغطي مجيعها
وجتلب من هنالك إىل اهلند . عل فيها الطعام السخن فال يتغري صباغها، وال حيولفال تنكسر، وجي

  .وخراسان وسواها

وبالغد دخلنا من باب يسمى كشىت وانان إىل املدينة . وملا دخلنا هذه املدينة بتنا ليلة يف ضيافة أمريها
، "درود كران " ران ويسكنها البحرية والصيادون واجلالفطة والنجارون، ويدعون دودكا. السادسة

وال يسكن معهم سواهم، . واألصباهية وهم الرماة، والبيادة وهم الرجالة، ومجيعهم عبيد السلطان
بتنا ا ليلة يف ضيافة أمريها، وجهز لنا األمري . وهذه املدينة على ساحل النهر األعظم. وعددهم كثري
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  .حابه برسم التضييفقرطي مركباً مبا حيتاج إليه من زاد وسواه، وبعث معنا أص

بكسر اخلاء املعجم وطاء مهمل " وسافرنا من هذه املدينة وهي آخر أعمال الصني، زدخلنا إىل بالد اخلطا 
وال يكون يف مجيعها موضع غري معمور، فإنه إن بقي موضع غري . ، وهي أحسن بالد الدنيا عمارة"

 واملزارع منتظمة جبانيب هذا النهر، من مدينة والبساتني والقرى. معمور، طلب أهله أو من يواليهم خبراجه
وليس ا أحد من املسلمني إال من كان . وذلك مسرية أربعة وستني يوماً. اخلنسا إىل مدينة خان بالق

حاضراً غري مقيم، ألا ليست بدار مقام، وليس ا مدينة جمتمعة، إمنا هي قرى وبسائط، فيها الزرع 
وكنا كل ليلة نرتل .  الدنيا مثلها، غري مسرية أربعة أيام من األنبار إىل عانةومل أر يف. والفواكه والسكر

وضبط امسها خباء معجم والف ونون مسكن " بالقرى ألجل الضيافة، حىت وصلنا إىل مدينة خان بالق 
خباء معجم ونون مكسور وقاف وواو " ، وتسمى أيضاً خانقو "وباء معقود والف والم مكسور وقاف 

وملا وصلنا إليها . حضرة القان، والقان هو سلطام األعظم، الذي مملكته بالد الصني واخلطا، وهي "
وكتب إىل أمراء البحر خبربنا، فأذنوا لنا يف دخول . أرسينا على عشرة أميال منها، على العادة عندهم

ب بالد الصني يف كون وليست على ترتي. مرساها، فدخلناه مث نزلنا إىل املدينة، وهي من أعظم مدن الدنيا
إمنا هي كسائر البالد والبساتني خبارجها، ومدينة السلطان يف وسطها كالقصبة حسبما . البساتني داخلها

ونزلت عند الشيخ برهان الدين الصاغرجي، وهو الذي بعث إليه ملك اهلند بأربعني ألف دينار، . نذكره
وقدم على بالد الصني فقدمه القان على مجيع .  إليهواستدعاه فأخذ الدنانري وقضى ا دينه، وأىب أن يسري

  .املسلمني الذي ببالده، وخاطبه بصدر اجلهان

  ذكر سلطان الصين والخطا الملقب بالقان

والقان عندهم مسة لكل من يلي ملك األقطار، كمثل ما يسمى كل من ملك بالد اللور بأتابك وامسه 
وليس للكفار على وجه األرض مملكة أعظم ". مة وسكون الياء بفتح الباء املعقود والشني املعج" باشاي 

  .من مملكته

  ذكر قصره

    

وعليه . وأكثر عمارته باخلشب املنقوش، وله ترتيب عجيب. وقصره يف وسط املدينة املختصة بسكناه
 الباب وله مصاطب مرتفعة عن ميني. فالباب األول منها جيلس به الكتوال، وهو أمري البوابني: سبعة أبواب

وأخربت أم كانوا . ويساره، فيها املماليك الربددارية، وهم حفاظ باب القصر، وعددهم مخسمائة رجل
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والباب . والباب الثاين جيلس عليه اإلصباهية، وهم الرماة، وعددهم مخسمائة. فيما تقدم ألف رجل
والباب الرابع . دهم مخسمائة، وهم أصحاب الرماح، وعد"بالنون والزاي " الثالث جيلس عليه الرتدارية 

والباب اخلامس فيه . ، وهم أصحاب السيوف والترسة"بالتاء املثناة والغني املعجم " جيلس عليه التغدارية 
فالسقيفة العظمى يقعد ا الوزير، على مرتبة هائلة مرتفعة، ويسمون . ديوان الوزارة، وبه سقائف كثرية

وتقابل هذه السقيفة سقيفة كاتب السر، . دواة عظيمة من الذهبوبني يدي الوزير . ذلك املوضع املسند
وتقابل هذه السقائف . وعن ميينها سقيفة كتاب الرسائل، وعن ميني سقيفة الوزير سقيفة كتاب األشغال

إحداها تسمى ديوان األشراف، يقعد ا املشرف، والثانية سقيفة ديوان املستخرج، . سقائف أربع
راء، واملستخرج هو ما يبقى قبل العمال وقبل األمراء من إقطاعام، والثالثة ديوان وأمريها من كبار االم

والرابعة . فمن حلقته مظلمة استغاث م. الغوث، وجيلس فيها أحد األمراء الكبار، ومعه الفقهاء والكتاب
اجلندارية، والباب السداس من أبواب القصر جيلس عليه . ديوان الربيد، جيلس فيها أمري اإلخباريني

إحداها سقيفة احلبشان منهم، : والباب السابع جيلس عليه الفتيان، وهلم ثالث شقائف. وأمريهم األعظم
  .ولكل طائفة منهم أمري من الصينيني. والثانية سقيفة اهلنود، والثالثة سقيفة الصينيني

  ذكر خروج القان لقتال ابن عمه وقتله

وخرج للقاء ابن عمه فريوز القائم عليه، . قان غائباً عنها إذ ذاكوملا وصلنا حضرة خان بالق، وجدنا ال
وأخربين صدر . وبينها وبني احلضرة مسرية ثالثة أشهر عامرة. بناحية قراقوم وبش بالغ، من بالد اخلطا

اجلهان برهان الدين الصاغرجي، أن القان ملا مجع اجليوش وحشد احلشود، اجتمع عليه من الفرسان مائة 
وأمريهم يسمى أمري طومان، وكان من خواص السلطان، .  فوج منها من عشرة آالف فارسفوج، كل

وملا خرج خالف عليه أكثر . وكانت الرجالة مخسمائة ألف. وأهل دخلته مخسني ألفاً زائداً إىل ذلك
ألنه كان قد غري أحكام اليساق، وهي األحكام اليت وضعها تنكيز خان . األمراء، واتفقوا على خلعه

فمضوا إىل ابن عمه القائم، وكتبوا إىل القان أن خيلع نفسه، وتكون . جدهم الذي خرب بالد اإلسالم
وبعد أيام من وصولنا إىل حضرته ورد اخلرب . فأىب ذلك، وقاتلهم فازم وقتل. مدينة اخلنساء إقطاعاً له

  .لطرب مدة شهرفزينت املدينة وضربت الطبول واألبواق واألنفار، واستعمل اللعب وا. بذلك

فحفر للقان ناووس عظيم، . مث جيء بالقان املقتول، وبنحو مائة من املقتولني بين عمه وأقاربه وخواصه
وهو بيت حتت األرض، وفرش بأحسن الفرش وجعل به القان بسالحه، وجعل معه ما كان يف داره من 

. اليك، معهم أواين الشرابأواين الذهب والفضة، وجعل معه أربع من اجلواري، وستة من خواص املم

  .وبين باب البيت، وجعل فوقه التراب حىت صار كالتل العظيم
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بعد أن . مث جاءوا بأربعة أفراس فأجروها عند قربه حىت وقفت، ونصبوا خشباً على القرب، وعلقوها عليه
 ومعهم أدخلوا يف دبر كل فرس خشبة حىت خرجت من فمه، وجعل أقارب القان املذكورون يف نواويس

ثالثة من اخليل على كل قرب، : وكانوا عشرة. سالحهم وأواين دورهم، وصلبوا على قبورهم كبارهم
وكان هذا اليوم يوماً مشهوداً مل يتخلف عنه أحد من الرجال وال النساء . وعلى قبور الباقني فرساً فرساً

يض للكفار والثياب البيض املسلمني والكفار، وقد لبسوا أمجعون ثياب العزاء، وهي الطيالسة الب
وأقام خواتني القان وخواصه يف األخبية على قربه أربعني يوماً، وبعضهم يزيد على ذلك إىل . للمسلمني

وهذه األفعال ال أذكر أن أمة . وصنعت هنالك سوق يباع فيه ما حيتاجون إليه من طعام وسواه. سنة
وأهل الصني فيحرقون موتاهم، وسواهم من األمم فأما الكفار من اهلنود . تفعلها سواهم يف هذا العصر

لكن أخربين الثقات ببالد السودان أن الكفار منهم، إذا مات ملكهم . يدفنون امليت وال جيعلون معه أحداً
صنعوا له ناووساً، وأدخلوا معه بعض خواصه وخدامه، وثالثني من أبناء كبارهم وبنام، بعد أن يكسروا 

وأخربين بعض كبار مسوفة، ممن يسكن بالد كوبر مع . ون معهم أواين الشرابأيديهم وأرجلهم، وجيعل
فلما مات سلطام أرادوا أن يدخلوا ولده مع من أدخلوه . السودان، واختصه سلطام، أنه كان له ولد

كيف تفعلون ذلك وليس على دينكم، وال من ولدكم ؟ وفديته منهم مبال : فقلت هلم: من أوالدهم، قال
 وملا قتل القان كما ذكرنا، واستوىل ابن عمه فريوز على امللك، اختار أن تكون حضرته مدينة .عريض
، لقرا من بالد بين عمه ملوك "وضبطها بفتح القاف األول والراء وضم الثانية وضم الراء الثانية " قراقرم 

  . وقطعوا الطرق، وعظمت الفنتمث خالفت عليه األمراء مما مل حيضر لقتل القان،. تركستان وما وراء النهر

  ذكر رجوعي إلى الصين ثم إلى الهند

وملا وقع اخلالف وتسعرت الفنت، أشار علي الشيخ برهان الدين وسواه أن أعود إىل الصني قبل متكن 
وسرنا . الفنت، ووقفوا معي إىل نائب السلطان فريوز، فبعث معي ثالثة من أصحابه، وكتب يل بالضيافة

فلما وصلتها وجدت اجلنوك على السفر . لنهر إىل اخلنساء، مث إىل قنجنفو، مث إىل الزيتونمنحدرين يف ا
وعرفين وكيله، وسر . إىل اهلند، ويف مجلتها جنك للملك الظاهر، صاحب اجلاوة، وأهله مسلمون

، وكثر وصادفنا الريح الطيبة عشرة أيام، فلما قاربنا بالد طوالسي، تغريت الريح، وأظلم اجلو. بقدومي
مث دخلنا حبراً ال نعرفه، وخاف أهل اجلنك فأرادوا الرجوع إىل . املطر، وأقمنا عشرة أيام ال نرى الشمس

  .وأقمنا اثنني وأربعني يوماً ال نعرف يف أي البحار حنن. الصني، فلم يتمكن ذلك

  ذكر الرخ
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لبحر، بيننا وبينه حنو عشرين وملا كان يف اليوم الثالث واألربعني، ظهر لنا بعد طلوع الفجر جبل يف ا
لسنا بقرب من الرب، وال يعهد يف البحر جبل، وإن : فعجب البحرية وقالوا. ميالً، والريح حتملنا إىل صوبه

اضطرتنا الريح إليه هلكنا فلجاً الناس إىل التضرع واإلخالص، وجددوا التوبة، وابتهلنا إىل اهللا بالدعاء، 
لم، ونذر التجار الصدقات الكثرية، وكتبتها هلم يف زمام خبطي وسكنت وتوسلنا بنبيه صلى اهللا عليه وس

الريح بعض سكون، مث رأينا ذلك اجلبل عند طلوع الشمس قد ارتفع يف اهلواء، وظهر الضوء فيما بينه 
ما شأنكم ؟ : ورأيت البحرية يبكون ويودعون بعضهم بعضاً، فقلت. وبني البحر، فعجبنا من ذلك

مث إن . وبيننا وبينه إذ ذاك اقل من عشرة أميال. وإن رآنا أهلكنا. ختيلناه جبالً هو الرخإن الذي : فقالوا
وبعد شهرين من . اهللا تعاىل من علينا بريح طيبة، صرفتنا عن صوبه، فلم نره، وال عرفنا حقيقة صورته
ن غزوة له، وجاء ذلك اليوم وصلنا اجلاوة، ونزلنا إىل مسطرة، فوجدنا سلطاا امللك الظاهر قد قدم م

  .فبعث يل جاريتني وغالمني، وأنزلين على العادة، وحضرت أعراس ولده مع بنت أخيه. بسيب كثري

  ذكر إعراس ولد الملك الظاهر

    

وجاءت . وشاهدت يوم اجللوة، فرأيتهم قد نصبوا يف وسط املشور منرباً كبرياً، وكسوه بثياب احلرير
بادية الوجه، ومعها حنو أربعني من اخلواتني، يرفعن أذياهلا، من العروس من داخل القصر على قدميها 

. نساء السلطان وأمرائه ووزرائه، وكلهن باديات الوجوه، ينظر إليهن كل من حضر من رفيع أو وضيع

وصعدت العروس املنرب، وبني يديها أهل الطرب رجاالً . وليست تلك عادة هلن إال يف األعراس خاصة
مث جاء الزوج على فيل مزين، على ظهره سرير وفوقه قبة شبيه البوجة، والتاج . نونونساء، يلعبون ويغ

على رأس العروس املذكور، عن ميينه ويساره حنو مائة من أبناء امللوك واألمراء، قد لبسوا البياض وركبوا 
رت الدنانري ونث. اخليل املزينة، وعلى رؤوسهم الشواشي املرصعة، وهم أتراب العروس ليس فيهم ذو حلية

ونزل ابنه فقبل رجله، وصعد . وقعد السلطان مبنظرة له يشاهد ذلك. والدراهم على الناس عند دخوله
املنرب إىل العروس فقامت إليه وقبلت يده وجلس إىل جانبها، واخلواتني يروحن عليها، وجاءوا بالفوفل 

مث أخذ الزوج . يها وجعلت يف فمهمث أخذت هي بيد. فأخذه الزوج بيده، وجعل منه يف فمها. والتنبول
مث وضع عليها . بفمه ورقة تنبول وجعلها يف فمها، وذلك كله على أعني الناس، مث فعلت هي كفعله

مث ملا كان من الغد مجع الناس، . وأكل الناس وانصرفوا. الستر، ورفع املنرب ومها فيه، إىل داخل القصر
وأقمت ذه . وأعطاهم العطاء اجلزل من الثياب والذهبوأجرى له أبوه والية العهد، وبايعه الناس، 
  .اجلزيرة شهرين، مث ركبت يف بعض اجلنوك
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وسافرت عنه، فوصلت بعد . وأعطاين السلطان كثرياً من العود والكافور والقرنقل والصندل، وزودين
وحضرت ا . وذلك يف رمضان. أربعني يوماً إىل كومل، فرتلت ا يف جوار القزويين، قاضي املسلمني

مث . فال يزالون يذكرون اهللا إىل الصبح. وعادم أن يأتوا املسجد ليالً. صالة العيد، يف مسجدها اجلامع
مث سافرنا من كومل إىل قالقوط، . يذكرون إىل حني صالة العيد، مث يصلون وخيطب اخلطيب وينصرفون

فركبت البحر فوصلت بعد مثان وعشرين مث خفت من ذلك، . وأردت العودة إىل دهلي. وأقمنا ا أياماً
  .ونزلت بدار خطيبها عيسى بن طأطأ. وذلك يف حمرم سنة مثان وأربعني. ليلة إىل ظفار

  ذكر سلطان ظفار

ووجدت سلطاا يف هذه الكرة امللك الناصر ابن امللك املغيث، الذي كان ملكاً ا حني وصويل إليها 
مث . وأنزلين هذا السلطان، وأكرمين. فيما تقدم، ونائبه سيف الدين عمر أمري جندر، التركي األصل

 املعروف بقلب ، وهي بلدة صغرية ا السمك الكثري"بفتح امليم " ركبت البحر، فوصلت إىل مسقط 
وضبطها بضم القاف وفتح الراء والياء آخر احلروف وألف وتاء " املاس، مث سافرنا إىل مرسى القريات 

، مث "وضبط امسها بفتح الشني املعجم وفتح الباء املوحدة وتشديدها " مث سافرنا إىل مرسى شبة ". مثناة 
وهذه البالد كلها من . هات، وقد تقدم ذكرهاإىل مرسى كلبة، ولفظها على لفظ مؤنثة الكلب، مث إىل قل

وسافرنا يف الرب إىل . مث سافرنا إىل هرمز، وأقمنا ا ثالثاً. عمالة هرمز، وهي حمسوبة من بالد عمان
وضبط امسها بفتح " مث سافرنا إىل كارزي . كورستان مث إىل الالر مث إىل خنج بال، وقد تقدم ذكر مجيعها

  .، وأقمنا ا ثالثاً"الزاي الكاف وسكون الراء وكسر 

    

" ، مث سافرنا منهم إىل ميمن "وضبط امسها بفتح اجليم وامليم والكاف وآخره نون " مث سافرنا إىل مجكان 

وضبط " ، مث سافرنا إىل بسا "وضبط امسها بفتح امليمني وبينهما ياء آخر احلروف مسكنة وآخره نون 
فوجدنا سلطاا أبا إسحاق . ، مث إىل مدينة شرياز"ل مع تشديدها امسها بفتح الباء املوحدة والسني املهم

ولقيت ا شيخنا الصاحل العامل جمد الدين قاضي القضاة، وهو قد كف . على ملكه إال أنه كان غائباً عنها
مث سافرت إىل ماين، مث إىل يزدخاص، مث إىل كليل، مث إىل كشك زر، مث إىل . بصره، نفعه اهللا ونفع به

وزرت بالبصرة القبور . ان، مث إىل تستر، مث إىل احلويزا، مث إىل البصرة، وقد تقدم ذكر مجيعهاأصبه
الكرمية اليت ا، وهي قرب الزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد اهللا، وحليمة السعدية، وأيب بكرة، وأنس بن 

وحممد بن واسع، وحبيب مالك، واحلسن البصري، وثابت البناين، وحممد بن سريين، ومالك بن دينار، 
مث سافرنا من البصرة، فوصلنا إىل . العجمي، وسهل بن عبد اهللا التستري، رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني
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مث توجهنا إىل الكوفة، فزرنا مسجدها املبارك، مث إىل . مشهد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وزرناه
أليام أن وليها بعض األمراء فمنع أهلها من احللة، حيث مشهد صاحب الزمان، واتفق يف بعض تلك ا

ومنع عنهم الدابة اليت كانوا يأخذوا . التوجه على عادم إىل مسجد صاحب الزمان، وانتظاره هنالك
إمنا : فزاد ذلك يف فتنة الرافضة، وقالوا. كل ليلة من األمري، فأصابت ذلك الوايل علة مات منها سريعاً

وصلتها يف شوال . مث سافرت إىل صرصر، مث إىل مدينة بغداد. ة، فلم متنع بعدأصابه ذلك ألجل منعه الداب
جرب اهللا . سنة مثان وأربعني، ولقيت ا بعض املغاربة فعرفين بكائنة طريف، واستيالء الروم على اخلضراء

  .صدع اإلسالم يف ذلك

  ذكر سلطان العراق

تاريخ املذكور الشيخ حسن ابن عمة السلطان أيب وكان سلطان بغداد والعراق يف عهد دخويل إليها يف ال
وملا مات أبو سعيد استوىل على ملكه بالعراق، وتزوج زوجته دلشاد بنت دمشق خواجة . سعيد رمحه اهللا

وكان السلطان .ابن األمري اجلوبان، حسبما كان فعله السلطان أبو سعيد من تزوج زوجة الشيخ حسن
مث . ، متوجهاً لقتال السلطان أتابك افراسياب، صاحب بالد اللورحسن غائباً عن بغداد يف هذه املدة

وهذه البالد من . رحلت من بغداد فوصلت إىل مدينة األنبار، مث إىل هيت، مث إىل احلديثة، مث إىل عانة
والطريق فيما بينها كثري العمارة، كأن املاشي يف سوق من األسواق، وقد ذكرنا . أحسن البالد وأخصبها

مث وصلت إىل مدينة الرحبة، وهي اليت تنسب . نر ما يشبه البالد اليت على ر الصني إال هذه البالدأنا مل 
مث سافرنا إىل السخنة، وهي . ومدينة الرحبة أحسن بالد العراق، وأول بالد الشام. إىل مالك بن طوق

وفيها بيوت للرجال . اوإمنا مسيت السخنة حلرارة مائه. بلدة حسنة، أكثر سكاا الكفار من النصارى
مث سافرنا إىل تدمر، . وبيوت للنساء، يستحمون فيها، ويستقون املاء ليالً، وجيعلونه يف السطوح ليربد

  : مدينة نيب اهللا سليمان عليه السالم، اليت بنتها له اجلن، كما قال النابغة

  يبنون تدمر بالصفاح والعمد

وكنت تركت ا . مث سافرنا منها إىل مدينة دمشق الشام، وكانت مدة مغييب عنها عشرين سنة كاملة
زوجة يل حامالً، وتعرفت وأنا ببالد اهلند أا ولدت يل ولداً ذكراَ، فبعث حينئذ إىل جده لألم، وكان 

 هذه الكرة، مل يكن يل هم فحني وصويل إىل دمشق يف. من أهل مكناسة املغرب أربعني ديناراً ذهباً هندياً
فدخلت اجلامع، فوفق يل نور الدين السخاوي إمام املالكية وكبريهم، فسلمت . إال السؤال عن ولدي

وأخربين أن فقيهاً من . فقال مات منذ اثنيت عشرة سنة. فعرفته بنفسي، وسألته عن الولد. عليه فلم يعرفين
 ألسأله عن ولدي وأهلي، فوجدته شيخاً كبرياً، فسلمت أهل طنجة يقيم باملدرسة الظاهرية، فسرت إليه
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وأقمت بدمشق . عليه وانتسبت له، فأخربين أن ولدي تويف منذ مخس عشرة سنة، وأن الوالدة بقيد احلياة
الشام بقية العام والغالء شديد، واخلبز قد انتهى إىل قيمة سبع أواقى بدرهم نقرة، وأوقيتهم أربع أواٍق 

ضي القضاة املالكية إذ ذاك مجال الدين املساليت، وكان من أصحاب الشيخ عالء الدين وكان قا. مغربية
مث ويل القضاء وقاضي قضاة الشافعية تقي الدين بن السبكي، . القونوي، وقدم معه دمشق، فعرف ا
  .وأمري دمشق ملك األمراء أرغون شاه

  حكاية 

    

فكان املتويل إلنفاذ الوصية يشتري . ل للمساكنيومات يف تلك األيام بعض كرباء دمشق، وأوصى مبا
فاجتمعوا يف بعض الليايل وتزامحوا واختطفوا اخلبز الذي يفرق . اخلبز ويفرقه عليهم كل يوم بعد العصر
فأخرج زبانيته، فكانوا حيث ما . وبلغ ذلك األمري أرغون شاه. عليهم، ومدوا أيديهم إىل خبز اخلبازين

فحبسهم تلك الليلة، . فاجتمع منهم عدد كثري. تعال تأخذ اخلبز: ، قالوا لهلقوا أحداً من املساكني
. وكان أكثرهم براء عن ذلك. وركب من الغد، وأحضرهم حتت القلعة، وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم

وذكر يل أنه مل يعش بعد ذلك إال . وأخرج طائفة احلرافيش عن دمشق فانتقلوا إىل محص ومحاة وحلب
وكان .  مث سافرت من دمشق إىل محص مث إىل محاة مث إىل املعرة مث إىل سرمني مث إىل حلب.قليالً وقتل

بضم الراء وسكون الغني املعجم وفتح الطاء املهمل وياء آخر " أمري حلب يف هذا العهد احلاج رغطي 
  ".احلروف مسكنة 

  حكاية 

 جبل خارج مدينة عنتاب، والناس واتفق يف تلك األيام أن فقرياً يعرف بشيخ املشايخ، وهو ساكن يف
إن : وله تلميذ مالزم له، وكان متجرداً عزباً ال زوجة له، قال يف بعض كالمه. يقصدونه ويتربكون به

فشهد عليه بذلك، وثبت عند . النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يصرب عن النساء، وأنا أصرب عنهن
وبتلميذه املوافق له على قوله، فأفىت القضاة األربعة، وهم القاضي، ورفع أمره إىل ملك األمراء، وأيت به 

شهاب الدين املالكي، وناصر الدين العدمي احلنفي، وتقي الدين الصائغ الشافعي، وعز الدين الدمشقي 
ويف أوائل شهر ربيع األول عام تسعة وأربعني، بلغين اخلرب يف حلب أن الوباء . احلنبلي، بقتلهما معاً، فقتال

فسافرت إىل محص، فوجدت . زة، وأنه انتهى عدد املوتى فيها إىل زائد على األلف يف يوم واحدوقع بغ
الوباء قد وقع ا، ومات يوم دخويل إليها حنو ثلثمائة إنسان، مث سافرت إىل دمشق ووصلتها يوم 
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 ذكرناه يف اخلميس، وكان أهلها قد صاموا ثالثة أيام ن وخرجوا يوم اجلمعة إىل جامع األقدام، حسبما
فخفف اهللا الوباء عنهم، فانتهى عدد املوتى عندهم إىل ألفني وأربعمائة يف اليوم، مث سافرت . السفر األول

ولقيت خطيبه عز الدين بن مجاعة ابن . إىل عجلون مث إىل بيت املقدس، ووجدت الوباء قد ارتفع عنهم
  .مرتبه على اخلطابة ألف درهم يف الشهرو. عم عز الدين قاضي القضاة مبصر، وهو من الفضالء الكرماء

  حكاية 

وصنع اخلطيب عز الدين يوماً دعوة، ودعاين فيمن دها إليها، فسألته عن سببها، فأخربين أنه نذر أيام 
وملا كان : مث قال يل. الوباء، أنه إن ارتفع ذلك، ومر عليه يوم ال يصلى فيه على ميت، صنع الدعوة

مجيع األشياخ ووجدت من كنت أعهده من . باألمس، مل أصل على ميت، فصنعت الدعوة اليت نذرت
بالقدس قد انتقلوا إىل جوار اهللا تعاىل رمحهم اهللا، فلم يبق منهم إال القليل، مثل احملدث العامل اإلمام 

صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي، ومثل الصاحل شرف الدين اخلشي شيخ زاوية املسجد األقصى، 
صر من وصل إىل قدم آدم عليه السالم ومل ألق بالشام وم. ولقيت الشيخ سليمان الشريازي، فأضافين

  .سواه

مث سافرت عن القدس، ورافقين الواعظ احملدث شرف الدين سليمان امللياين، وشيخ املغاربة بالقدس 
وزرناه ومن معه من األنبياء . فوصلنا إىل مدينة اخلليل عليه السالم. الصويف الفاضل طلحة العبد الوادي

وأخربنا قاضيها .  فوجدنا معظمها خالياً من كثرة من مات ا يف الوباءمث سرنا إىل غزة،. عليهم السالم
  .أن العدول ا كانوا مثانني، فبقي منهم الربع، وأن عدد املوتى ا انتهى إىل ألف ومائة يف اليوم

 مث سافرنا يف الرب، فوصلت إىل دمياط، ولقيت ا قطب الدين النفشواين، وهو صائم الدهر، ورافقين منها

، ونزلنا يف زاوية لبعض املصريني "بكسر الصاد املهمل وياء وراء " إىل فارسكور ومسنود مث إىل أيب صري 
  .ا

  حكاية 

    

إمنا قصدت : وبينما حنن بتلك الزاوية إذ دخل علينا أحد الفقراء فسلم، وعرضنا عليه الطعام فأىب وقال
. لينا الصبح واشتغلنا بالذكر، والفقري بركن الزاويةمث ص. زيارتكم، ومل يزل ليلته تلك ساجداً وراكعاً

مث . فصلينا عليه ودفناه، رمحة اهللا عليه. فمضى إليه فوجده ميتاً. فجاء الشيخ بالطعام، ودعاه فلم جيبه
فوجدت الوباء . سافرت إىل احمللة الكبرية، مث إىل حنرارية، مث إىل أبيار، مث إىل دمنهور، مث إىل اإلسكندرية
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مث سافرت إىل القاهرة، وبلغين أن عدد .  ا، بعد أن بلغ عدد املوتى إىل ألف ومثانني يف اليومقد خف
ووجدت مجيع من كان ا من املشايخ . املوتى أيام الوباء انتهى فيها إىل واحد وعشرين ألفاً يف اليوم

  .الذين أعرفهم قد ماتوا، رمحهم اهللا تعاىل

  ذكر سلطان مصر

. صر يف هذا العهد امللك الناصر حسن ابن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوونوكان ملك ديار م

وملا وصلت القاهرة، وجدت قاضي القضاة عز . وبعد ذلك خلع عن امللك، وويل أخوه امللك الصاحل
م الدين ابن قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة، قد توجه إىل مكة يف ركب عظيم يسمونه الرجيب، لسفره

مث سافرت من . وأخربت أن الوباء مل يزل معهم حىت وصلوا إىل عقبة أيلة، فارتفع عنهم. يف شهر رجب
وركبت منها البحر، فوصلت إىل جدة، مث . القاهرة إىل بالد الصعيد، وقد تقدم ذكرها، إىل عيذاب

. بان سنة تسع وأربعنيسافرت منها إىل مكة، شرفها اهللا تعاىل وكرمها، فوصلتها يف الثاين والعشرين لشع

فصمت . ونزلت يف جوار إمام املالكية الصاحل الويل الفاضل أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املدعو خبليل
ولقيت ممن أعهد من أشياخها شهاب . وكنت أعتمر كل يوم على مذهب الشافعي. شهر رمضان مبكة

وحججت . م الدين األصفوين، واحلرازيالدين احلنفي، وشهاب الدين الطربي، وأبا حممد اليافعي، وجن
وزرت قربه . ذلك العام، مث سافرت مع الركب الشامي إىل طيبة، مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

املكرم، زاده اهللا طيباً وتشريفاً، وصليت يف املسجد الكرمي، طهره اهللا وزاده تعظيماً، وزرت من بالبقيع 
مث سافرنا . سلم ورضي عنهم، ولقيت من األشياخ أبا حممد بن فرحونمن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و

من املدينة الشريفة إىل العال وتبوك، مث إىل بيت املقدس، مث إىل مدينة اخلليل صلى اهللا عليه وسلم، مث إىل 
ملؤمنني وهنالك تعرفنا أن موالنا أمري ا. غزة، مث إىل منازل الرمل، وقد تقدم ذكر ذلك كله، مث إىل القاهرة

وناصر الدين املتوكل على رب العاملني أبا عنان أيده اهللا تعاىل، قد ضم اهللا به نشر الدولة املرينية، وشفى 
. بربكته بعد إشفائها البالد املغربية، وأفاض اإلحسان على اخلاص والعام، وغمر مجيع الناس بسابغ اإلنعام

فعند ذلك قصدت القدوم على حضرته العلية، مع ما . فتشوقت النفوس إىل املثول ببابه، وأملت لثم ركابه
  .شاقين من تذكار األوان، واحلنني إىل األهل واخلالن، واحملبة إىل بالدي اليت هلا الفضل عندي على البلدان

  وأول أرض مس جلدي ترابها  يائمبالد بها نيطت علي تم

. وسرت حىت نزلت جبربة. فركبت البحر يف قرقورة لبعض التونسيني صغرية، وذلك يف صفر سنة مخسني

مث سافرت يف مركب صغري إىل قابس، فرتلت يف . وسافر املركب املذكور إىل تونس، فاستوىل العدو عليه
ت عندمها مولد وحضر. ضيافة األخوين الفاضلني أيب مروان وأيب العباس ابين مكي أمريي جربة وقابس
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ركبت يف مركب إىل سفاقس، مث توجهت يف البحر إىل بليانة، ومنها 
  .سرت يف الرب مع العرب، فوصلت بعد مشقات إىل مدينة تونس، والعرب حماصرون هلا

  ذكر سلطان تونس

    

اهد يف سبيل رب العاملني، علم األعالم، وكانت تونس يف إيالة موالنا أمري املسلمني، وناصر الدين، ا
وأوحد امللوك الكرام، أسد اآلساد، وجواد األجواد، القانت األواب، اخلاشع العادل، أيب احلسن موالنا 
أمري املسلمني، ااهد يف سبيل رب العاملني، ناصر دين اإلسالم، الذي سارت األمثال جبوده، وشاع يف 

ي املناقب واملفاخر والفضائل واملآثر، امللك العادل الفاضل أيب سعيد موالنا األقطار أثر كرمه وفضله، ذ
أمري املسلمني وناصر الدين، ااهد يف سبيل رب العاملني، قاهر الكفار ومبيدها، ومبدي آثار اجلهاد 

 الصاحل، ومعيدها، ناصر اإلميان، الشديد السطوة يف ذات الرمحن، العابد الزاهد، الراكع الساجد، اخلاشع
وملا وصلت . أيب يوسف ابن عبد احلق، رضي اهللا عنهم أمجعني، وأبقى امللك يف عقبهم إىل يوم الدين

فأنزلين بداره، وتوجه . تونس قصدت احلاج أبا احلسن الناميسي ملا بيين وبينه من مودات القرابة والبلدية
سن رضي اهللا عنه، وأمرين بالقعود معي إىل املشور، فدخلت املشور الكرمي وقبلت يد موالنا أيب احل

وسألين عن ابن تيفراجني فأخربته مبا فعلت . وسألين عن احلجاز الشريف وسلطان مصر فأجبته. فقعدت
وإرادم قتله باإلسكندرية، وما لقي من أذيتهم، انتصاراً منهم ملوالنا أيب احلسن رضي اهللا . املغاربة معه

ومن . مام أبو عبد اهللا السطي، واإلمام أبو عبد اهللا حممد بن الصباغعنه، وكان يف جملسه من الفقهاء اإل
. وانصرفت عن الس الكرمي. أهل تونس قاضيها أبو علي عمر بن عبد الرفيع، وأبو عبد اهللا بن هارون

فلما كان بعد العصر استدعاين موالنا أبو احلسن، وهو بربج يشرف على موضع القتال، ومعه الشيوخ 
بو عمر عثمان بن عبد الواحد التنالفيت، وأبو حسون زيان بن أمريون العلوي، وأبو زكرياء حيىي األجلة أ

  .فسألين عن ملك اهلند فأجبته عما سأل. ابن سليمان العسكري، واحلاج أبو احلسن الناميسي

س إذ ذاك ولقيت بتون. ومل أزل أتردد إىل جملسه الكرمي أيام إقاميت بتونس، وكانت ستة وثالثني يوماً
الشيخ اإلمام خامتة العلماء وكبريهم أبا عبد اهللا األبلي، وكان يف فراش املرض، وباحثين عن كثري من 

  .أمور رحليت

مث سافرت من تونس يف البحر مع القطالنيني، فوصلنا إىل جزيرة سردانية، من جزر الروم، وهلا مرسى 
دخلنا . ال يفتح إال باذن منهم، وفيها حصونوله مدخل كأنه باب، . عجيب، عليه خشب كبار دائرة به

ألننا تعرفنا أن . أحدها، وبه أسواق كثرية، ونذرت هللا تعاىل إن خلصنا اهللا منها صوم شهرين متتابعني
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  .أهلها عازمون على اتباعنا إذا خرجنا عنها ليأسرونا

فقصدت . امن، مث إىل تلمسانمث خرجنا عنها فوصلنا بعد عشر إىل مدينة تنس، مث إىل مازونة، مث إىل مستغ
العباد، وزرت الشيخ أبا مدين رضي اهللا عنه ونفع به، مث خرجت عنها على طريق مدرومة، وسلكت 

مث سافرنا منها، فبينما حنن بقرب أزغنغان، إذا خرج علينا . وبت بزاوية الشيخ إبراهيم. طريق أخندقان
لطنجي وأخوه حممد، املستشهد بعد ذلك يف وكان معي احلاج ابن قريعات ا. مخسون راجالً وفارسان

فعزمنا على قتاهلم، ورفعنا علماً، مث ساملونا وساملناهم، واحلمد هللا، ووصلت إىل مدينة تازي، وا . البحر
  .تعرفت خرب موت والديت بالوباء رمحها اهللا تعاىل

سني وسبعمائة إىل مث سافرت عن تازي، فوصلت يوم اجلمعة يف أواخر شهر شعبان املكرم من عام مخ
حضرة فاس، فمثلت بني يدي موالنا األعظم، اإلمام األكرم، أمري املؤمنني، املتوكل على رب العاملني، أيب 

فأنستين هيبته هيبة سلطان العراق، وحسنه حسن ملك اهلند، . عنان، وصل اهللا علوه، وكبت عدوه
 وحلمه حلم ملك الروم، وديانته وحسن أخالقه حسن خلق ملك اليمن، وشجاعته شجاعة ملك الترك،

وكان بني يديه وزيره الفاضل ذو املكارم الشهرية واملآثر . ديانة ملك تركستان، وعلمه علم ملك اجلاوة
وغمرين . الكثرية أبو زيان ابن ودرار، فسألين عن الديار املصرية، إذ كان قد وصل إليها فأجبته عما سأل

وألقيت عصا التسيار ببالده . واهللا ويل مكافأته. ا أعجزين شكرهمن إحسان موالنا أيده اهللا تعاىل مب
الن الفواكه ا متيسرة، واملياه واألقوات غري .الشريفة، بعد أن حتققت بفضل اإلنصاف أا أحسن البلدان

  : وقل إقليم جيمع ذلك، ولقد أحسن من قال. متعذرة

 يهلدليل ع ولي  الغرب أحسن أرض

  والشمس تسعى إليه  هنيرقب م البدر

    

ودراهم الغرب صغرية وفوائدها كثرية، وإذا تأملت أسعاره مع أسعار ديار مصر والشام ظهر لك احلق يف 
إن حلوم األغنام بديار مصر تباع حبساب مثاين عشرة أوقية بدرهم : فأقول. ذلك، والح فضل بالد املغرب

 دراهم املغرب، وباملغرب يباع اللحم إذا غال سعره مثاين عشرة أوقية نقرة، والدرهم النقرة ستة دراهم من
والذي يستعمله أهل مصر من . وأما السمن فال يوجد مبصر يف أكثر االوقات. بدرمهني، ومها ثلث النقرة

أنواع اإلدام ال يلتفت إليه باملغرب، والن أكثر ذلك العدس واحلمص يطبخونه يف قدور راسيات، 
ه السريج والبسال، وهو صنف من اجللبان، يطبخونه وجيعلون عليه الزيت، والقرع يطبخونه وجيعلون علي

وخيلطونه باللنب، والبقلة احلمقاء يطبخوا كذلك، وأعني أغصان اللوز يطبخوا وجيعلون عليها اللنب، 
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والزبد والعسل وهذا كله متيسر باملغرب، لكن أغىن اهللا عنه بكثرة اللحم والسمن . والقلقاس يطبخونه
وأما اخلضر فهي أقل األشياء ببالد مصر، وأما الفواكه فأكثرها جملوبة من الشام، وأما . وسوى ذلك

وأما . العنب فإذا كان رخيصاً بيع عندهم ثالثة أرطال من أرطاهلم بدرهم نقرة، ورطلهم اثنا عشرة أوقية
 أرخص منها مثناً، فإن العنب يباع ا حبساب رطل يف بالد الشام فالفواكه ا كثرية، إال أا ببالد املغرب
وإذا رخص مثنه بيع حبساب رطلني بدرهم نقرة، . من أرطاهلم بدرهم نقرة، ورطلهم ثالثة أرطال مغربية

واإلجاص يباع حبساب عشر أواق بدرهم نقرة، وأما الرمان والسفرجل فتباع احلبة منهما بثمانية قلوس، 
وأما اخلضر فيباع بالدرهم النقرة منها أقل مما يباع يف بالدنا بالدرهم . وهي درهم من دراهم املغرب

فإذا تأملت ذلك كله . وأما اللحم فيباع فيها الرطل منه من أرطاهلم بدرمهني ونصف درهم نقرة. الصغري
 ولقد زاد اهللا. تبني لك أن بالد املغرب أرخص البالد أسعاراً وأكثرها خريات، وأعظمها مرافق وفوائد

بالد املغرب شرفاً إىل شرفها، وفضالً إىل فضلها، بإمامة موالنا أمري املؤمنني، الذي مد ظالل األمن يف 
أقطارها، وأطلع مشس العدل يف أرجائها، وأفاض سحاب اإلحسان يف باديتها وحاضرا، وطهرها من 

ن عدله وحلمه وشجاعته، وأنا أذكر ما عاينته وحتققته م. املفسدين، وأقام ا رسوم الدنيا والدين
  .واشتغاله بالعلم، وتفقهه، وصدقته اجلارية، ورفع املظامل

  ذكر بعض فضائل موالنا أيده اهللا

فمن ذلك جلوسه للمشتكني من رعيته، وختصيصه يوم اجلمعة . أما عدله فأشهر من أن يسطر يف كتاب
فتقرأ قصصهن بعد . للمساكني منهم، وتقسيمه ذلك اليوم بني الرجال والنساء، وتقدميه النساء لضعفهن

 يكلمها دون صالة اجلمعة إىل العصر، ومن وصلت نوبتها نودي بامسها، ووقفت بني يديه الكرميتني،
مث إذا صليت العصر قرئت . فإن كانت متظلمة عجل إنصافها، أو طالبة إحسان وقع إسعافها. واسطة

وحيضر الس الفقهاء والقضاة، فريد إليهم ماتعلق باألحكام . قصص الرجال، وفعل مثل ذلك فيها
فإن ملك اهلند . مثل هذا العدلالشرعية، وهذا شيء مل أر يف امللوك من يفعله على هذا التمام، ويظهر فيه 

وأما . عني بعض أمرائه ألخذ القصص من الناس، وتلخيصها ورفعها إليه، دون حضور أرباا بني يديه
فإنه أيده اهللا عفا عن الكثري ممن تعرض لقتال عساكره واملخالفة عليه، . حلمه فقد شاهدت منه العجائب

: وعلم علم اليقني معىن قوله تعاىل. ائمهم إال من وثق بريهوعن أهل اجلرائم الكبار الذين ال يعفو عن جر

من أعجب ما شاهدته من حلم موالنا أيده اهللا، أين منذ قدومي : قال ابن جزي" والعافني عن الناس " 
على بابه الكرمي يف آخر عام ثالثة ومخسني إىل هذا العهد، وهو أوائل عام سبعة ومخسني، مل أشاهد أحداً 

ال من قتله الشرع يف حد من حدود اهللا تعاىل قصاص أو حرابة، هذا على اتساع اململكة أمر بقتله إ



ابن بطوطة-رحلة ابن بطوطة  422  

  .وانفساح البالد واختالف الطوائف

وأما شجاعته فقد علم ما كان . ومل يسمع مبثل ذلك يف ما تقدم من األعصار، وال فيما تباعد من األقطار
ولقد مسعت خرب ذلك .  قتال بين عبد الوادي وغريهممنه يف املواطن الكرمية من الثبات واإلقدام، مثل يوم
  .هكذا وإال فال: اليوم ببالد السودان، وذكر ذلك عند سلطام فقال

    

مل يزل امللوك األقدمون تتفاخر بقتل اآلساد وهزائم األعادي، وموالنا أيده اهللا كان قتل : قال ابن جزي
ا خرج األسد على اجليش بوادي النجارين من األسد أهون عليه من قتل الشاة على األسد، فإنه مل

املعمورة حبوز سال، وحتامته األبطال، وفرت أماه الفرسان والرجال، برز إليه موالنا أيده اهللا غري حمتفل به، 
وأما هزائم األعادي فإا . وال متهيب منه، فطعنه بالرمح ما بني عينيه طعنة خر ا صريعاً لليدين وللفم

وأما . بثبوت جيوشهم وإقدام فرسام، فيكون حظ امللوك الثبوت والتحريض على القتالاتفقت للملوك 
موالنا أيده اهللا فإنه أقدم على عدوه منفرداً بنفسه الكرمية، بعد علمه بفرار الناس، وحتققه أنه مل يبق معه 

ئب فرار األمم أمام فكان من العجا. فعند ذلك وقع الرعب يف قلوب األعداء، وازموا أمامه. من يقاتل
وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، والعاقبة للمتقني، وما هو إال مثرة ما ميتاز به أعلى مقامه من . واحد

وأما اشتغاله بالعلم فها هو أيده اهللا تعاىل يعقد جمالس العلم يف كل يوم . التوكل على اهللا والتفويض إليه
وجنباء الطلبة مبسجد قصره الكرمي، فيقرأ بني يديه تفسري بعد صالة الصبح، وحيضر لذلك أعالم الفقهاء 

القرآن العظيم، وحديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وفروع مذهب مالك رضي اهللا عنه، وكتب 
. له القدح املعلى، جيلو مشكالته بنور فهمه، ويلقى نكته الرائقة من حفظه. ويف كل علم منها. املتصوفة

  .ين واخللفاء الراشدينوهذا شأن األئمة املهتد

فقد رأيت ملك اهلند يتذاكر بني يديه بعد . ومل أر من ملوك الدنيا من باغت عنايته بالعلم إىل هذه النهاية
صالة الصبح يف العلوم املعقوالت خاصة، ورأيت ملك اجلاوة يتذاكر بني يديه بعد صالة اجلمعة يف 

ملك تركستان لصاليت العشاء اآلخرة والصبح الفروع على مذهب الشافعي، وكنت أعجب من مالزمة 
واهللا : " يف اجلماعة، حىت رأيت مالزمة موالنا، أيده اهللا، يف الصلوات كلها يف اجلماعة وقيام رمضان

  " .خيتص برمحته من يشاء 

يده لو أن عاملاً ليس له شغل إال بالعلم ليالً واراً، مل يكن يصل إىل أدىن مراتب موالنا أ: قال ابن جزي
اهللا يف العلوم، مع اشتغاله بأمور األمة، وتدبريه لسياسة األقاليم النائية، ومباشرته من حال ملكه مامل 

ومع ذلك كله فال تقع مبجلسه الكرمي . يباشره أحد من امللوك، ونظره بنفسه يف شكايات املظلومني
رج غوامضها، واستدرك على مسألة علم يف أي علم كان، إال جال مشكلها، وباحث يف دقائقها، واستخ
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مث مسا أيده اهللا إىل العلم الشريف التصويف، ففهم إشارات القوم، وختلق . علماء جملسه ما فام من مغلقاا
وأعطى . وظهرت آثار ذلك يف تواضعه مع رفعته، وشفقته على رعيته، ورفقه يف أمره كله. بأخالقهم

 مرتعاً، وأعظمها موقعاً، وصارت عنه الرسالة الكرمية لآلداب حظاً جزيالً من نفسه، فاستعمل أحسنها
والقصيدة اللتان بعثهما إىل الروضة الشريفة املقدسة الطاهرة، روضة سيد املرسلني وشفيع املذنبني رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكتبهما خبط يده الذي خيجل الروض حسناً

ومن تأمل التوقيعات الصادرة عنه .  وال رام إدراكهوذلك شيء مل يتعاط أحد من ملوك الزمان إنشاءه،
أيده اهللا تعاىل، وأحاط علماً حبصوهلا، الح له فضل ما وهب اهللا ملوالنا من البالغة اليت فطره عليها، ومجع 

وأما صدقاته اجلارية، وما أمر به من عمارة الزوايا جبميع بالده إلطعام . له بني الطبيعي واملكتسب منها
وقد زاد عليه موالنا . لوارد والصادر، فذلك ما مل يفعله أحد من امللوك، غري السلطان أتابك أمحدالطعام ل

  .أيده اهللا بالتصدق على املساكني بالطعام كل يوم والتصدق بالزرع على املتسترين من أهل البيوت

    

األوهام، وال اهتدت إأليها اخترع موالنا أيده اهللا يف الكرم والصدقات أموراً مل ختطر يف : قال ابن جزي
ومنها تعيني الصدقة . فمنها إجراء الصدقات على املساكني بكل بلد من بالده علىالدوام. السالطني

الوافرة للمسجونني يف مجيع البالد أيضاً، ومنها كون تلك الصدقات خبزاً خمبوزاً متيسراً لالنتفاع به، 
ايخ واملالزمني للمساجد جبميع بالده، ومنها تعيني ومنها كسوة املساكني والضعفاء والعجائز واملش

الضحايا هلؤالء األصناف يف عيد األضحى، ومنها التصدق مبا جيتمع يف جمايب أبواب بالده يوم سبعة 
وعشرين من رمضان إكراماً لذلك اليوم الكرمي وقياماً حبقه، ومنها إطعام الناس يف مجيع البالد ليلة املولد 

م إلقامة رمسه، ومنها إعذار اليتامى من الصبيان وكسوم يوم عاشوراء، ومنها صدقته الكرمي، واجتماعه
على الزمىن والضعفاء بأزواج احلرث، يقيمون ا أودهم، ومنها صدقته على املساكني حبضرته بالطنافس 

  .الوثرية والقطائف اجلياد يفترشوا عند رقادهم

ء املرستانات يف كل بلد من بالده، وتعيني األوقاف الكثرية ملؤن وتلك مكرمة ال يعلم هلا نظري، ومنها بنا
املرضى، وتعيني األطباء ملعاجلتهم والتصرف يف طلبهم، إىل غري ذلك مما أبدع فيه من أنواع املكاره، 

وأما رفعه للمظامل عن الرعية، فمنها الرتب اليت كانت . وضروب املآثر، كافأ اهللا أياديه، وشكر نعمه
لطرقات، أمر أيده اهللا مبحو رمسها، وكان هلا جمىب عظيم، فلم يلتفت إليه، وما عند اهللا خري تؤخذ با

ال تظلموا الرعية، ويؤكد : وأبقى، وأما كفه أيدي الظالم فأمر مشهور، وقد مسعته أيده اهللا يقول لعماله
  .عليهم تلك الوصية

 إىل رفعه التضييف الذي كانت عمال الزكاة ولو مل يكن من رفق موالنا أيده اهللا برعيته: قال ابن جزي
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ووالة البالد تأخذه من الرعايا، لكفى ذلك أثراً يف العدل ظاهراً ونوراً يف الرفق باهراً، فكيف وقد رفع 
وقد صدر يف أيام تصنيف هذا من أمره الكرمي يف . من املظامل وبسط من املرافق ما ال حييط به احلصر

وظائف الثقيلة اليت كانت تؤخذ منهم، ما هو الالئق بإحسانه، واملعهود من الرفق باملسجونني، ورفع ال
رأفته، ومشل األمر بذلك مجيع األقطار، وكذلك صدر من التنكيل مبن ثبت جوره من القضاة واحلكام، ما 

  .فيه زجر الظلمة وردع املعتدين

لثغور باألموال واألقوات والسالح، وأما فعله يف معاونة أهل األندلس على اجلهاد، وحمافظته على إمداد ا
وفته يف عضد العدو بإعداد العدد وإظهار القوة، فذلك أمر شهري، مل يغب علمه عن أهل املغرب 

  .واملشرق، وال سبق إليه أحد من امللوك

حسب املتشوف إىل علم ما عند موالنا أيده اهللا من سداد القطر إىل املسلمني، ودفاع : قال ابن جزي
فإا ملا استوىل العدو عليها، ومد يد العدوان . افرين، ما فعله يف فداء مدينة طرابلس أفريقيةالقوم الك

إليها، ورأى، أيده اهللا، أن بعث اجليوش إىل نصرا ال يتأتى لبعد األقطار، كتب إىل خدامه ببالد إفريقية 
احلمد هللا الذي :  خرب ذلك قالفلما بلغه. ففديت خبمسني ألف دينار من الذهب العني. أن يفدوها باملال

وأمر للحني ببعث ذلك العدد إىل إفريقية، وعادت املدينة . استرجعها من أيدي الكفار ذا الرتر اليسري
ومل خيطر يف األوهام أن أحداً تكون عنده مخسة قناطري من الذهب نزراً يسرياً حىت . إىل اإلسالم على يديه

ومما شاع من . عيدة، ومأثرة فائقة، قل يف امللوك أمثاهلا وعز عليهم مثاهلاجاء ا موالنا أيده اهللا مكرمة ب
أفعال موالنا أيده اهللا يف اجلهاد إنشاؤه األجفان جبميع السواحل، واستكثاره من عدد البحر، وهذا يف 

هه، أيده وأخذ باحلزم يف قطع أطماع الكفار، وأكد ذلك بتوج. زمان الصلح واملهادنة، إعداداً أليام الغزاة
اهللا، بنفسه إىل جبال جاناته يف العام الفارط ليباشر قطع اخلشب لإلنشاء، ويظهر قدر ما له بذلك من 

  .االعتناء، ويتوىل بذاته أعمال اجلهاد، مترجياً ثواب اهللا تعاىل، وموقناً حبسن اجلزاء

    

ار ملكه العلي، وهو الذي امتاز ومن أعظم حسناته، أيده اهللا، عمارة املسجد اجلديد باملدينة البيضاء، د
باحلسن واتقان البناء وإشراق النور وبديع الترتيب، وعمارة املدرسة الكربى باملوضع املعروف بالقصر مما 

ومل أر يف . جياور قصبه فاس، وال نظري هلا يف املعمورة اتساعاً وحسناً وإبداعاً وكثرة ماء وحسن وضع
وعمارة الزاوية العظمى على غدير احلمص، خارج . ما يشبههامدارس الشام ومصر والعراق وخراسان 

وأبدع زاوية رأيتها بالشرق زاوية . املدينة البيضاء، فال مثل هلا أيضاً يف عجيب وضعها وبديع صنعها
واهللا سبحانه ينفع . وهذه أبدع منها وأشد إحكاماً وإتقاناً. اليت بناها امللك الناصر" سرياقوس " سرياقص 
أيده اهللا، مبقاصده الشريفة، ويكافئ فضائله املنيفة، ويدمي لإلسالم واملسلمني أيامه، وينصر ألويته موالنا، 
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  .املظفرة وأعالمه

وملا حصلت يل مشاهدة هذا املقام الكرمي، وعمين فضل إحسانه العميم، : ولنعد إىل ذكر الرحلة فنقول
وتوجهت إىل مدينة سبتة، فأقمت ا أشهراً، فوصلت إىل بلدة طنجة وزرا، . قصدت زيارة قرب الوالدة

فأردت أن يكون يل حظ من اجلهاد والرباط، فركبت . وأصابين ا املرض ثالثة أشهر، مث عافاين اهللا
البحر من سبتة يف شطي ألهل أصيال، فوصلت إىل بالد األندلس، حرسها اهللا تعاىل، حيث األجر موفور 

وكان ذلك إثر موت طاغية الروم ألفونس، وحصاره اجلبل . اعنللساكن، والثواب مذخور للمقيم والظ
فأخذه اهللا من حيث مل حيتسب، . عشرة أشهر، وظنه أنه يستويل على ما بقي من بالد األندلس للمسلمني

فلقيت . وأول بلد شاهدته من البالد األندلسية جبل الفتح. ومات بالوباء الذي كان أشد الناس خوفاً منه
ضل أبا زكريا حيىي بن السراج الرندي، وقاضيه عيسى الرببري، وعنده نزلت وتطوفت معه به خطيبه الفا

على اجلبل، فرأيت عجائب ما بين به موالنا أبو احلسن، رضي اهللا عنه، وأعد فيه من العدد، وما زاد على 
  .وودت لو كنت ممن رابط به إىل اية العمر. ذلك موالنا، أيده اهللا

    

بل الفتح هو معقل اإلسالم املعترض شجى يف حلوق عبدة األصنام، حسنة موالنا أيب ج: قال ابن جزي
احلسن، رضي اهللا عنه، املنسوبة إليه، وقربته اليت قدمها نوراً بني يديه، حمل عدد جلهاد، ومقر آساد 

مان، ومنه األجناد، والثغر الذي افتر عن نصر اإلميان، وأذاق أهل األندلس بعد مرارة اخلوف حالوة األ
كان مبدأ الفتح األكرب، وبه نزل طارق بن زياد، موىل موسى بن نصري، عند جوازه، فنسب إليه، فيقال 

وبقايا السور الذي بناه من معه باقية إىل اآلن، تسمى . جبل طارق، وجبل الفتح، ألن مبدأه كان منه: له
ا اهللا، مث فتحه موالنا أبو احلسن، رضوان شاهدا أيام إقاميت به عند حصار اجلزيرة، أعاده. بسور العرب

اهللا عليه، واسترجعه من أيدي الروم بعد متلكهم له عشرين سنة ونيفاً، وبعث إىل حصاره ولده األمري 
وكان فتحه بعد حصار ستة أشهر، وذلك يف . اجلليل أبا مالك، وأيده باألموال الطائلة والعساكر اجلرارة

فبىن به موالنا أبو احلسن، رمحة اهللا . ومل يكن حينئٍذ على ما هو اآلن عليهعام ثالثة وثالثني وسبعمائة، 
عليه، املأثرة العظمى بأعلى احلصن، وكانت قبل ذلك برجاً صغرياً، دم بأحجار اانيق، فبناها مكانه، 

خذ من دار وبىن به دار الصناعة، ومل يكن به دار صنعة، وبىن السور األعظم احمليط بالتربة احلمراء، اآل
مث جدد موالنا أمري املؤمنني أبو عنان، أيده اهللا، عهد حتصينه وحتسينه، وزاد بناء . الصنعة إىل القرمدة

وبعث إليه العدد الوافرة واألقوات واملرافق . السور بطرف الفتح، وهو أعظم أسواره غناء، وأعمها نفعاً
وملا كان يف األشهر األخرية من عام ستة . الصالعامة، وعامل اهللا تعاىل فيه حبسن النية، وصدق اإلخ

ومخسني، وقع جببل الفتح ما ظهر فيه أثر يقني موالنا، أيده اهللا، ومثرة توكله يف أموره على اهللا، وبان 
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وذلك أن عامل اجلبل اخلائن الذي ختم له بالشقاء عيسى بن . مصداق ما اطرد له من السعادة الكافية
ده املغلولة عن الطاعة، وفارق عصمة اجلماعة، وأظهر النفاق، ومجح يف الغدر احلسن بن أيب منديل نزع ي

والشقاق، وتعاطى ما ليس من رجاله، وعمي عن مبدأ حاله السيء ومآله، وتوهم الناس أن ذلك مبدأ 
فحكمت سعادة موالنا، أيده . فتنة تنفق على إطفائها كرائم األموال، ويستعد التقائها بالفرسان والرجال

هللا ببطالن هذا التوهم، وقضى صدق يقينه باخنراق العادة يف هذه الفتنة، فلم تكن إال أيام يسرية، وراجع ا
أهل اجلبل بصائرهم، وثاروا على الثائر، وخالفوا الشقي املخالف، وقاموا بالواجب من الطاعة، وقبضوا 

 العلية، فنفذ فيهما حكم اهللا يف عليه وعلى ولده املساعد له يف النفاق، وأيت ما مصفدين إىل احلضرة
وملا مخدت نار الفتنة أظهر موالنا، أيده اهللا من العناية ببالد األندلس ما مل . احملاربني، وأراح اهللا من شرمها

يكن يف حساب أهلها، وبعث إىل جبل الفتح ولده األسعد املبارك األرشد أبا بكر، املدعو من السمات 
هللا تعاىل، وبعث معه أجناد الفرسان ووجوه القبائل وكفاة الرجال، وأدر السلطانية بالسعيد، أسعده ا

وبلغ من . عليهم األرزاق، ووسع هلم اإلقطاع، وحرر بالدهم من املغارم، وبذل هلم جزيل اإلحسان
اهتمامه بأمور اجلبل أن أمر، أيده اهللا، ببناء شكل يشبه شكل اجلبل املذكور، فمثل فيه أشكال أسواره 

ه وحصنه وأبوابه ودار صنعته ومساجده وخمازن عدده وأهرية زرعه وصورة اجلبل، وما اتصل به وأبراج
فصنع ذلك باملشور السعيد، فكان شكالً عجيباً أتقنه الصناع إتقاناً يعرف قدره من . من التربة احلمراء

اله وممه بتحصينه شاهد اجلبل، وشاهد هذا املثال، وما ذلك إال لتشوقه، أيده اهللا، إىل استطالع أحو
واهللا تعاىل جيعل نصر اإلسالم باجلزيرة الغربية على يديه، وحيقق ما يؤمله يف فتح بالد الكفار، . وإعداده

وتذكرت حني هذا التقييد قول األديب البليغ املفلق أيب عبد اهللا حممد بن . وشت مشل عباد الصليب
بل املبارك من قصيدته الشهرية يف مدح عبد املؤمن غالب الرصايف البلنسي، رمحه اهللا، يف وصف هذا اجل

  : بن علي اليت أوهلا

 ورما شئت من علم ومن ن قبست  لو جئت نار الهدى من جانب الطور

  : وفيها يقول يف وصف اجلبل، وهو من البديع الذي مل يسبق إليه، بعد وصفه السفن وجوازها

 القدر في األجيال مذكور معظم  رمت جبل الفتحين من جبل حتى

 زرورمن الغيم جيب غير م له  من شامخ األنف في سحنائه طلس

    

 يراندنل الالجو حائمة مث في  هرقالنجوم على تكليل مف تمسي

 رورجفضل على فوديه م بكل  اهن ذوائبه متحمس فربما
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 اريردهواد الم أعمعاج منه  ذتا أخماياه بنمن ث وادرٍد

 يرعسوق حادي العير لل وساقها  ارهطب األيام أشلح محنك

 أمر به من ماٍض ومنظور عجيب  ير فالخطو جوال الخواط مقيد

 اريرر األسبالسكينة مغ بادي  قد واصل الصمت واإلطراق مفتكراً

 ييرسالوعيدين من دك وت خوف  دهبعا تمد ممكم كأنه

 ذورحيطمئن غداً من كل م أن  فةال األرض راجبه وجب أخلق

  .مث استمر يف قصيدته على مدح عبد املؤمن بن علي

مث خرجت من جبل الفتح إىل مدينة رندة، وهي : ولنعد إىل كالم الشيخ أيب عبد اهللا قال: قال ابن جزي
من أمنع معاقل املسلمني وأمجلها وضعاً، وكان قائدها إذ ذاك الشيخ أبو الربيع سليمان بن داود 

ا الفقيه القاضي ولقيت . العسكري، وقاضيها ابن عمي الفقيه أبو القاسم حممد بن حيىي بن بطوطة
األديب أبا احلجاج يوسف بن موسى املنتشاقري، وأضافين مبرتله، ولقيت ا أيضاً خطيبها الصاحل احلاج 
الفاضل أبا إسحاق إبراهيم املعروف بالشندرخ، املتوىف بعد ذلك مبدينة سال من بالد املغرب، ولقيت ا 

  .مت ا مخسة أياموأق. مجاعة من الصاحلني منهم عبد اهللا الصفار وسواه

. مث سافرت منها إىل مدينة مربلة، والطريق فيما بينهما صعب شديد الوعورة، ومربلة بليدة حسنة خصبة

مث إن اهللا تعاىل عصمين . ووجدت ا مجاعة من الفرسان متوجهني إىل مالقة، فأردت التوجه يف صحبتهم
رجت يف أثرهم، فلما جاوزت حوز مربلة، وخ. بفضله فتوجهوا قبلي، فأسروا يف الطريق، كما سنذكره

ودخلت يف حوز سهيل، مررت بفرس ميت يف بعض اخلنادق، مث مررت بقفة حوات مطروحة باألرض، 
. لو ظهر ها هنا عدو ألنذر به صاحب الربج: فقلت يف نفسي. فرابين ذلك، وكان أمامي برج الناظور

ما أنا هنالك، إذا مسعت الصياح من خلفي، وكنت فبين. مث تقدمت إىل دار هنالك، فوجدت فرساً مقتوالً
قد تقدمت أصحايب، فعدت إليهم، فوجدت معهم قائد حصن سهيل، فأعلمين أن أربعة أجفان للعدو 

بالربج، فمر م الفرسان اخلارجون من . ومل يكن الناظور. ظهرت هنالك، ونزل بعض عمارا إىل الرب
وقتل معهم رجل حوات، .  أحدهم، وفر واحد، وأسر العشرةمربلة، وكانوا اثين عشر، فقتل النصارى

وأشار علي ذلك القائد باملبيت معه يف موضعه ليوصلين منه . وهو الذي وجدت قفته مطروحة باألرض
وركب معي . واألجفان املذكورة مرساة عليه. إىل مالقة، فبت عنده حبصن الرابطة املنسوب إىل سهيل

قة، إحدى قواعد األندلس، وبالدها احلسان جامعة بني مرافق الرب والبحر، بالغد، فوصلنا إىل مدينة مال
ورماا املرسي . رأيت العنب يباع يف أسواقها حبساب مثانية أرطال بدرهم صغري. كثرية اخلريات والفواكه
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قال . املغربوأما التني واللوز فيجلبان منها ومن أحوازها إىل بالد املشرق و. الياقويت ال نظري له يف الدنيا
وإىل ذلك أشار اخلطيب أبو حممد عبد الوهاب بن علي املالقي يف قوله، وهو من مليح : ابن جزي
  : التجنيس

 امن أجلك يأتينه فالفلك  اهينييت ياتح مالقة

  ما لطبيبي عن حياتي نهى  طبيبي عنك في علة نهى

  : وذيلها قاضي اجلماعة أبو عبد اهللا بن عبد امللك بقوله يف قصد اانسة

  واذكر مع التين زياتينها  وحمص ال تنس لها تينها

ومسجدها كبري الساحة، شهري . ومبالقة يصنع الفخار املذهب العجيب، وجيلب منها إىل أقاصي البالد
وملا دخلت مالقة، وجدت قاضيها . الربكة، وصحنه ال نظري له يف احلسن، فيه أشجار النارنج البعيدة

عاىل أيب عبد اهللا الطنجايل اخلطيب الفاضل أبا عبد اهللا ابن خطيبها الفاضل أيب جعفر ابن خطيبها ويل اهللا ت
قاعداً باجلامع األعظم، ومعه الفقهاء ووجوه الناس، جيمعون ماالً برسم فداء األسارى الذين تقدم 

وأخربته مبا اتفق يل بعدهم، فعجب من . احلمد هللا الذي عافاين، ومل جيعلين منهم: فقلت له. ذكرهم
     خطيبها أبو عبد اهللا الساحلي املعروف باملعمم وأضافين أيضاً. ذلك، وبعث إيل بالضيافة، رمحه اهللا

وهي مدينة حسنة، ا مسجد عجيب، . مث سافرت منها إىل مدينة بلش، وبينهما أربعة وعشرون ميالً
مث سافرنا منها إىل احلمة، وهي بلدة صغرية، هلا مسجد . وفيها األعناب والفواكه والتني، كمثل ما مبالقة

وهنالك . وا العني احلارة على ضفة واديها، وبينها وبني البلد ميل أو حنوه. ءبديع الوضع عجيب البنا
  .بيت الستحمام الرجال، وبيت الستحمام النساء

مث سافرت منها إىل مدينة غرناطة، قاعدة بالد األندلس ، وعروس مدا، وخارجها ال نظري له يف بالد 
يل املشهور، وسواه من األار الكثرية، والبساتني واجلنان الدنيا، وهو مسرية أربعني ميالً، خيترقه ر شن

ومن عجيب مواضعها عني الدمع، وهو جبل فيه . والكروم حمدقة ا من كل جهة. والرياض والقصور
لوال خشيت أن أنسب إىل العصبية ألطلت القول : قال ابن جزي. الرياض والبساتني، ال مثل هلا بسواها

وهللا در . ولكن ما اشتهر كاشتهارها، ال معىن إلطالة القول فيه. ت مكانهيف وصف غرناطة، فقد وجد
  : شيخنا أيب بكر حممد بن أمحد بن شريين البسيت، نزيل غرناطة، حيث يقول

 ريداًير طاً أو يجحزين يسر  وأبترعى اهللا من غرناطٍة م

 يدالدن جبالثلج ع مسارحها  ا رأىمنها صاحبي عند م تبرم

 روداون بخير ثغر ال يك وما  هي الثغر، صان اهللا من أهلت به
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  ذكر سلطان غرناطة

وكان ملك غرناطة يف عهد دخويل إليها السلطان أبا احلجاج يوسف بن السلطان أيب الوليد إمساعيل بن 
وبعثت إىل والدته احلرة الصاحلة . ومل ألقه بسبب مرض كان به. فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر

ماعة ا الشريف ولقيت بغرناطة مجلة من فضالئها، منهم قاضي اجل. الفاضلة بدنانري ذهب ارتفقت ا
البليغ أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد احلسيين السبيت، ومنهم فقيهها املدرس اخلطيب العامل أبو عبد اهللا 

حممد بن إبراهيم البياين، ومنهم قاضيها وعاملها ومقرئها اخلطيب أبو سعيد فرج بن قاسم، الشهري بابن 
لدهر أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم السلمي لب، ومنهم قاضي اجلماعة، نادرة العصر وطرفة ا

قدم عليها من املرية يف تلك األيام، فوقع االجتماع به يف بستان بالفقيه أيب القاسم حممد ابن . البلعبعي
  .واقمنا هنالك يومني وليلة. الفقيه الكاتب اجلليل أيب عبد اهللا بن عاصم

تعنا الشيخ أبو عبد اهللا بأخبار رحلته، وقيدت عنه أمساء كنت معهم يف ذلك البستان، وم: قال ابن جزي
وكان معنا مجلة من وجوه أهل غرناطة، منهم . األعالم الذين لقيهم فيها، واستفدنا منه الفوائد العجيبة

وهلذا الفىت أمر عجيب، . الشاعر ايد الغريب الشأن أبو جعفر أمحد بن رضوان بن عبد العظيم اجلذامي
مث إنه نبغ بالشعر اجليد الذي يندر وقوعه من كبار . لبادية، ومل يطلب العلم، وال مارس الطلبةفإنه نشأ با

  : البلغاء وصدور الطلبة مثل قوله

 هالعين التي ترمق بابه  يا من اختار فؤادي منزالً

 هقطيفكم يغل فابعثوا  الباب سهادي بعدكم فتح

ولقيت بغرناطة الشيوخ واملتصوفني منهم الفقيه أبا علي عمر بن الشيخ الصاحل الويل أيب عبد اهللا حممد بن 
  .احملروق، وأقمت أياماً بزاويته اليت خبارج غرناطة، وأكرمين أشد اإلكرام

 خارج وتوجهت معه إىل زيارة الزاوية الشهرية الربكة املعروفة برابطة العقاب، والعقاب جبل مطل على
ولقيت أيضاً ابن أخيه الفقيه أبا احلسن . غرناطة، وبينهما حنو مثانية أميال، وهو جماور ملدينة الترية اخلربة

علي بن أمحد بن احملروق بزاويته املنسوبة للجام، بأعلى ربض جند، من خارج غرناطة، املتصل جببل 
  .السبيكة، وهو شيخ املتسببني من الفقراء

ومنهم احلاج أبو عبد اهللا السمرقندي، . فقراء العجم، استوطنوها لشبهها ببالدهموبغرناطة مجلة من 
واحلاج أمحد التربيزي، واحلاج إبراهيم القونوي، واحلاج حسني اخلراساين واحلاجان علي ورشيدي 

  .اهلنديان، وسواهم
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 وهو حصن حسن كثري مث رحلت من غرناطة إىل احلمة، مث إىل بلش، مث إىل مالقة، مث إىل حصن ذكوان،
فأنزلين شيخها أبو احلسن علي . املياه واألشجار والفواكه، مث سافرت منه إىل رندة، مث إىل قرية بين رياح

بن سليمان الرياحي، وهو أحد كرماء الرجال وفضالء األعيان، يطعم الصادر والوارد، وأضافين ضيافة 
فن الذي جزت فيه أوالً، وهو ألهل أصيال، مث سافرت إىل جبل الفتح، وركبت البحر يف اجل. حسنة

وكان قائدها إذ ذاك الشيخ أبو مهدي عيسى بن سليمان بن منصور، وقاضيها الفقيه . فوصلت إىل سبتة
مث سافرت منها إىل مدينة سال، . مث سافرت منها إىل أصيال، وأقمت ا شهوراً. أبا حممد الزجندري

كثرية اخلريات، ا . ملدن، فسيحة األرجاء، متسعة األقطاروهي من أمجل ا. فوصلت إىل مدينة مراكش
املساجد الضخمة، كمسجدها األعظم املعروف مبسجد الكتبيني، وا الصومعة اهلائلة العجيبة، صعدا، 

  .فما شبهته إال بغداد، إال أن أسواق بغداد أحسن. وقد استوىل عليه اخلراب. وظهر يل مجيع البلد منها

سة العجيبة اليت متيزت حبسن الوضع وإتقان الصنعة وهي من بناء اإلمام موالنا أمري ومبراكش املدر
يف مراكش يقول قاضيها اإلمام التارخيي أبو عبد اهللا : قال ابن جزي. املسلمني أيب احلسن رضوان اهللا عليه

  : حممد بن عبد امللك األوسي

 نكات من سوحبذا أهلها الساد  دلن براء ممراكش الغ هللا

  أسلوه باألنس عن أهل وعن وطن  ربحلها نازح األوطان مغت ان

 ين واألذنعالتحاسد بين ال ينشأ  اهيان لالحديث بها أو الع بين

مث سافرنا من مراكش، صحبة الركاب العلي، ركاب موالنا أيده اهللا، فوصلنا إىل مدينة سال، مث إىل مدينة 
مث . مكناسة العجيبة اخلضرة النضرة ذات البساتني واجلنات، احمليطة ا حبائر الزيتون من مجيع نواحيها

هللا، وتوجهت برسم السفر إىل بالد وصلنا إىل حضرة فاس، حرسها اهللا تعاىل، فوادعت ا موالنا أيده ا
وهي من أحسن املدن، وا التمر الكثري الطيب، وتشبهها مدينة . السودان، فوصلت إىل مدينة سجلماسة

ونزلت منها عند . لكن متر سجلماسة أطيب، وصنف إيرار منه ال نظري له يف البالد. البصرة يف كثرة التمر
فيا شد ما تباعدا، فأكرمين . ت أخاه مبدينة قنجنفو من بالد الصنيالفقيه أيب حممد البشري، وهو الذي لقي

  .غاية اإلكرام، واشتريت ا اجلمال، وعلفتها أربعة أشهر

مث سافرت يف غرة شهر اهللا احملرم سنة ثالث ومخسني، يف رفقة مقدمها أبو حممد يندكان املسويف رمحه اهللا 
 فوصلنا بعد مخسة وعشرين يوماً إىل تغازى، وضبط .تعاىل، وفيها مجاعة من جتار سجلماسة وغريهم

ومن عجائبها . ، وهي قرية الخري فيها"بفتح التاء املثناة والغني املعجم وألف وزاي مفتوح أيضاً " امسها 
وال شجر ا، إمنا هي رمل يف . أن بناء بيوا ومسجدها من حجارة امللح، وسقفها من جلول اجلمال
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 يف األرض، فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة، كأا قد حنتت ووضعت حتت معدن امللح، حيفر عليه
وال يسكنها إال عبيد مسوفة، وهم الذين حيفرون على امللح، . األرض، حيمل اجلمل منها لوحني

ويتعيشون مبا جيلب إليهم من متر درعة وسجلماسة، ومن حلوم اجلمال، ومن أنلي الوب من بالد 
ويباع احلمل منه بأيواالتن بعشرة مثاقيل إىل . دان من بالدهم، فيحملون منها امللحالسودان، ويصل السو

  .مثانية، ومبدينة مايل بثالثني مثقاالً إىل عشرين، ورمبا انتهى إىل أربعني مثقاالً

وقرية تغازى . يقطعونه قطعاً، ويتبايعون به. وبامللح يتصارف السودان، كما يتصارف بالذهب والفضة
. وأقمنا ا عشرة أيام يف جهد، ألن ماءها زعاق. را يتعامل فيها بالقناطري املقنطرة من التنبعلى حقا

وهي مسرية عشرة، ال ماء فيها . وهي أكثر املواضع ذباباً، ومنها يرفع املاء لدخول الصحراء اليت بعدها
وجدنا يف بعض األيام غديراً بني ولقد . ووجدنا حنن ا ماء كثرياً يف غدران أبقاها املطر. إال يف النادر

والكمأة بتلك الصحراء كثرية، ويكثر القمل . تلني من حجارة، ماؤه عذب، فتروينا منه، وغسلنا ثيابنا
  .ا، حىت جيعل الناس يف أعناقهم خيوطاً فيها الزئبق، فيقتلها

    

ومل نزل كذلك . عينا الدواب بهوكنا يف تلك األيام نتقدم أمام القافلة، فإذا وجدنا مكاناً يصلح للرعي ر
وكان ابن زيري . حىت ضاع يف الصحراء رجل يعرف بابن زيري، فلم أتقدم بعد ذلك، وال تأخرت

فلما نزل الناس، . وقعت بينه وبني ابن خاله، ويعرف بابن عدي منازعة ومشامتة، فتأخر عن الرفقة، فضل
وفة، من يقص أثره لعله جيده فأىب، وانتدب يف فأشرت على ابن خاله بأن يكتري من مس. مل يظهر له خرب

اليوم الثاين رجل من مسوفة دون أجرة لطلبه، فوجد أثره، وهو يسلك اجلادة طوراً، وخيرج عنها تارة، 
فوجدنا أحدهم . ولقد لقينا قافلة يف طريقنا، فأخربونا أن بعض رجال انقطعوا عنهم. ومل يقع له على خرب

مث وصلنا . وكان املاء على حنو ميل منه.  الرمل، وعليه ثيابه، ويف يده سوطميتاً حتت شجرية من أشجار
، وهي احساء ماء، ترتل القوافل "بفتح التاء املثناة والسني املهمل والراء وسكون اهلاء " إىل تاسرهال 

ليس خوف فيسترحيون ويصلحون أسقيتهم وميألوا باملاء وخييطون عليها التال. عليها، ويقيمون ثالثة أيام
  .الريح، ومن هنالك يبعث التكشيف

  ذكر التكشيف

التكشيف اسم لكل رجل من مسوفة يكتريه أهل القافلة، فيتقدم إىل أيواالتن يكتب الناس إىل أصحام 
ومن مل يكن له صاحب بأيواالتن، كتب . ا، ليكتروا هلم الدور، وخيرجون للقائهم باملاء، مسرية أربع

ورمبا هلك التكشيف يف هذه الصحراء، فال يعلم .  من التجار ا، فيشاركه يف ذلكإىل من شهر بالفضل
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وتلك الصحراء كثرية الشياطني، فإن كان التكشيف . أهل أيواالتن بالقافلة، فيهلك أهلها، أو الكثري منهم
ي رمال منفرداً لعبت به، واستهوته حىت يضل عن قصده فيهلك، إذ ال طريق يظهر ا وال أثر، إمنا ه

تسفيها الريح، فترى جباالً من الرمل يف مكان، مث تراها قد انتقلت إىل سواه، والدليل هنالك من كثر 
ورأيت من العجائب أن الدليل الذي كان لنا هو أعور العني الواحدة، . تردده، وكان له قلب ذكي

 مبائة مثقال من الذهب، واكترينا التكشيف يف هذه السفرة. مريض الثانية، وهو أعرف الناس بالطريق
وهذه الصحراء . ويف ليلة اليوم السابع رأينا نريان الذين خرجوا للقائنا، فاستبشرنا بذلك. وهو من مسوفة

والبقر الوحشية ا كثرياً، يأيت . وهي آمنة من السراق. منرية مشرقة، ينشرح الصدر فيها، وتطيب النفس
لكن حلمها يولد أكله العطش، .  بالكالب والنشابالقطيع منها حىت يقرب من الناس فيصطادونه

ولقد . ومن العجائب أن هذه البقرة إذا قتلت، وجد يف كروشها املاء. فيتحاماه كثري من الناس لذلك
  .واحليات أيضاً ذه الصحراء كثرية. رأيت أهل مسوفة يعصرون الكرش منها، ويشربون املاء الذي فيه

  حكاية 

    

. ومن عادته أن يقبض على احليات، ويعبث ا. اجر تلمساين يعرف باحلاج زيانوكان يف القافلة ت

فلما كان ذات يوم أدخل يده يف حجر ضب ليخرجه، فوجد مكانه . وكنت أاه عن ذلك، فال ينتهي
فكويت يده، وزاد أمله . وأراد الركوب، فلسعته يف سبابته اليمىن، وأصابه وجع شديد. حية، فأخذها بيده

لنهار، فنحر مجالً وأدخل يده يف كرشه وتركها كذلك ليلة، مث تناثر حلم إصبعه، فقطعها من عشي ا
. وأخربنا أهل مسوفة ان تلك احلية كانت قد شربت املاء قبل لسعه، ولو مل تكن شربت لقتلته. األصل

. اليت عهدناودخلنا صحراء شديدة احلر، ليست ك. وملا وصل إلينا الذين استقبلونا باملاء شربت خيلنا

وتأيت الرجال من مسوفة وبردامة . وكنا نرحل بعد صالة العصر، ونسري الليل كله ونرتل عند الصباح
مث وصلنا إىل مدينة إيواالتن يف غرة شهر ربيع األول، بعد سفر شهرين كاملني . وغريهم بأمحال املاء للبيع

بفتح الفاء وسكون " با حسني، وفربا وهي أول عمالة السودان، ونائب السلطان ا فر. من سجلماسة
وملا وصلناها جعل التجار أمتعتهم يف رحبة، وتكفل لسودان . ومعناه النائب" الواو وفتح الباء املوحدة 

حبفظها، وتوجهوا إىل الفربا، وهو جالس على بساط يف سقيف، أعوانه بني يديه بأيديهم الرماح 
ار بني يديه، وهو يكلمهم بترمجان على قرم منه، ووقف التج. والقسي، وكرباء مسوفة من ورائه

وقصدت دار ابن . فعند ذلك ندمت على قدومي بالدهم، لسوء أدم، واحتقارهم لألبيض. احتقاراً هلم
مث إن مشرف . بداء، وهو رجل فاضل من أهل سال، كنت كتبت له أن يكتري يل داراً، ففعل ذلك
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"  وسكون النون وفتح الشني املعجم والف وجيم مضموم وواو بفتح امليم" أيواالتن، ويسمى منشاجو، 

فعزم األصحاب علي أشد العزم، فتوجهت . استدعى من جاء يف القافلة إىل ضيافته، فأبيت حضور ذلك
مث أيت بالضيافة، وهي جريش أنلي خملوطاً بيسري عسل ولنب، قد وضعوه يف نصف قرعة . فيمن توجه

نعم، وهي : أهلذا دعانا األسود ؟ قالوا: فقلت هلم. ضرون وانصرفواصريوه شبه اجلفنة، فشرب احلا
فأيقنت حينئذ أن ال خري يرجتى منهم، وأردت أن أسافر مع حجاج أيواالتن، مث . الضيافة الكبرية عندهم

وأكرمين أهلها، . وكانت إقاميت بأيواالتن حنو مخسني يوماً. ظهر يل أن أتوجه ملشاهدة حضرة ملكهم
وبلدة أيواالتن شديدة .  منهم قاضيها حممد بن عبد اهللا بن ينومر، وأخوه الفقيه املدرس حيىي.وأضافوين

. وماؤهم من أحساء ا، وحلم الضأن كثري ا. احلر، وفيها يسري خنيالت، يزرعون يف ظالهلا البطيخ

ن أعظم شأناً من ولنسائها اجلمال الفائق، وه. وثياب أهلها حسان مصرية، وأكثر السكان ا من مسوفة
  .الرجال

  ذكر مسوفة الساكنين بأيواالتن

وشأن هؤالء القوم عجيب، وأمرهم غريب، فأما رجاهلم فال غرية لديهم، وال ينتسب أحدهم إىل أبيه، 
وذلك شيء ما رأيته يف الدنيا إال عند كفار . بل ينتسب خلاله، وال يرث الرجل إال أبناء أخته دون بنيه

وأما . وأما هؤالء فهم مسلمون حمافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن.  اهلنودبالد املليبار من
ومن أراد التزوج منهن . نساؤهم فال حيتشمن من الرجال، وال حيتجنب مع مواظبتهن على الصلوات
 والنساء هنالك يكون هلن. تزوج، لكنهن ال يسافرن مع الزوج، ولو أرادت إحداهن ذلك ملنعها أهلها

ويدخل . األصدقاء واألصحاب من الرجال األجانب، وكذلك للرجال صواحب من النساء األجنبيات
  .أحدهم داره، فيجد امرأته ومعها صاحبها، فال ينكر ذلك

حكاية دخلت يوماً على القاضي بأيواالتن بعد إذنه يف الدخول، فوجدت عنده امرأة صغرية السن بديعة 
مل : وقال يل القاضي. دت الرجوع، فضحكت مين ومل يدركها خجلاحلسن، فلما رأيتها ارتبت وأر

فعجبت من شأما، فإنه من الفقهاء احلجاج، واخربت أنه استأذن السلطان يف . ترجع ؟ إا صاحبيت
  .احلج يف ذلك العام مع صاحبته، ال أدري، أهي هذه أم ال ؟ فلم يأذن له

    حكاية حنوها 

ان املسويف الذي قدمنا يف صحبته، فوجدته قاعداً على بساط، ويف وسط دخلت يوماً على أيب حممد يندك
هي : من هذه املرأة ؟ فقال: فقلت له. داره سرير مظلل، عليه امرأة معها رجل قاعد، ومها يتحدثان

أترضى ذا ؟ وأنت قد سكنت : فقلت له. هو صاحبها: ومن الرجل الذي معها ؟ فقال: فقلت. زوجيت
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مصاحبة النساء للرجال عندنا على خري وأحسن طريقة، ال مة : فقال يل. مور الشرعبالدنا، وعرفت أ
واستدعاين يف . فعجبت من رعونته، وانصرفت عنه، فلم أعد إليه بعدها. فيها، ولسن كنساء بالدكم

وملا عزمت على السفر إىل مايل، وبينها وبني أيواالتن مسرية أربعة وعشرين يوماً . مرات، فلم أجبه
للمجد، اكتريت دليالً من مسوفة، إذ ال حاجة إىل السفر يف رفقة إال من تلك الطريق، وخرجت يف ثالثة 

وتلك الطريق كثرية األشجار، وأشجارها عادية ضخمة، تستظل القافلة بظل الشجرة منها، . من أصحايب
ك األشجار قد وبعضها ال أغصان هلا وال ورق، لكن ظل جسدها حبيث يستظل به االنسان، وبعض تل

ويكون يف بعضها . استأسن داخلها، واستنقع فيه ماء املطر، فكأا بئر، ويشرب الناس من املاء الذي فيها
فوجدت يف داخلها رجالً حائكاً، قد . ولقد مررت بشجرة منها. النحل والعسل، فيشتاره الناس منها

 األندلس شجرتني من شجر القسطل، إن ببالد: قال ابن جزي. فعجبت منه. نصب ا مرمته، وهو ينسج
  .يف جوف كل واحدة منهما حائك، ينسج الثياب إحدامها بسندا وادي آش، واألخرى ببشارة غرناطة

ويف أشجار هذه الغابة اليت بني أيواالتن ومايل ما يشبه مثرة اإلجاص، والتفاح واخلوخ واملشمش، وليست 
انفلق عن شيء شبه الدقيق، فيطبخونه ويأكلونه، ويباع وفيها أشجار تثمر شبه الفقوس، فإذا طاب . ا

ويستخرجون من هذه األرض حبات كالفول، فيقلوا ويأكلوا، وطعمها كطعم احلمص . باألسواق
بفتح الغني املعجم وسكون " ورمبا طحنوها وصنعوا منها شبه اإلسفنج، وقلوه بالغريت، والغريت . املقلو

هو مثر كاإلجاص، شديد احلالوة مضر بالبيضان إذا أكلوه، ويدق عظمه، " الراء وكسر التاء املثناة 
فيستخرج منه زيت هلم فيه منافع، فمنها أم يطبخون به، ويسرجون السرج ويقلون به هذا اإلسفنج، 

وهو عندهم كثري . ويدهنون به، وخيلطونه بتراب عندهم، ويسطحون به الدور، كما تسطح باجلري
والقرع ببالد . د إىل بلد يف قرع كبار، تسع القرعة منها قدر ما تسعه القلة ببالدنامتيسر، وحيمل من بل

يقطعون القرعة نصفني، فيصنعون منها جفنتني، وينقشوا نقشاً . السودان يعظم، ومنه يصنعون اجلفان
 وهي من وإذا سافر أحدهم يتبعه عبيده وجواريه، حيملون فرشه وأوانيه اليت يأكل ويشرب فيها،. حسناً
  .القرع

إمنا حيمل قطع امللح، وحلي الزجاج . واملسافر ذه البالد ال حيمل زاداً وال إداماً وال ديناراً وال درمهاً
وأكثر ما يعجبهم منها القرنفل واملصطكي وتاسرغنت، . الذي يسميه الناس النظم، وبعض السلع العطرية

أنلي واللنب والدجاج ودقيق النبق واألرز والفوين، وهو خبورهم، فإذا وصل قرية، جاءت نساء السودان ب
. وهو كحب اخلردل يصنع من الكسكسو، والعصيدة، ودقيق اللوبيا، فيشتري منهن ما أحب من ذلك

وبعد مسرية عشرة أيام من أيواالتن وصلنا إىل قرية . إال أن األرز يضر أكله بالبيضان، والفوين خري منه
، وهي قرية كبرية يسكنها جتار السودان، "الغني املعجم وكسر الراء وضبطها بفتح الزاي و" زاغري 
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، ويسكن "بفتح الواو وسكون النون وفتح اجليم والراء والف وتاء مثناة وتاء تأنيث " ويسمون وجنراته 
بفتح الصاد املهمل " معهم مجاعة من البيضان، يذهبون مذهب اإلباضية من اخلوارج، ويسمون صغنغو 

، والسنيون املالكيون من البيض يسمون عندهم "عجم األول والنون وضم الغني الثاين وواو والغني امل
  .ومن هذه القرية جيلب أنلي إىل أيواالتن". بضم التاء املثناة وواو وراء مكسورة " توري 

    

ن بفتح الكاف وسكو" مث سرنا من زاغري فوصلنا إىل النهر األعظم، وهو النيل وعليه بلدة كارسخو 
بفتح الباء املوحدة " ، والنيل ينحدر منها إىل كابرة "الراء وفتح السني املهمل وضم اخلاء املعجم وواو 

. ، ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة مللك مايل"بفتح الزاي والغني املعجم " ، مث إىل زاغة "والراء 

در النيل من زاغة إىل تنبكتو، مث إىل وهلم ديانة وطلب للعلم، مث ينح. وأهل زاغة قدماء يف اإلسالم
من بالد الليميني، وهي آخر عمالة " بضم امليم وكسر الالم " كوكو، وسنذكرمها، مث إىل بلدة مويل 

، وهي من أكرب بالد السودان، "بضم الياء آخر احلروف وواو مكسورة " مايل، مث إىل يويف وامسها 
بيض من الناس، ألم يقتلونه قبل الوصول إليها، مث ينحدر وال يدخلها األ. وسلطاا من أعظم سالطينهم

وضبطها ضم الدال والقاف " إىل بالد النوبة، وهم على دين النصراينة، مث إىل دنقلة، وهي أكرب بالدهم 
، وسلطاا يدعي بابن كرت الدين، أسلم على أيام امللك الناصر، مث "وسكون النون بينهما وفتح الالم 

نادل، وهي آخر عمالة السودان، وأول عمالة أسوان من صعيد مصر، ورأيت التمساح ذا ينحدر إىل ج
ولقد نزلت يوماً إىل النيل لقضاء حاجة، فإذا . املوضع من النيل بالقرب من الساحل، كأنه قارب صغري

ذلك وقلة حيائه، وذكرت . فعجبت من سوء أدبه. بأحد السودان قد جاء، ووقف فيما بيين وبني النهر
مث سرنا من كارسخو . إمنا يفعل ذلك خوفاً عليك من التمساح، فحال بينك وبينه: لبعض الناس فقال

، وهو على حنو عشرة أميال من "بفتح الصادين املهملني والراء وسكون النون " فوصلنا إىل ر صنصرة 
عة البيضان، وكبريهم وكنت كتبت قبل ذلك جلما. وعادم أن مينع الناس من دخوهلا إال بإذن. مايل

حممد بن الفقيه اجلزويل، ومشس الدين بن النقويش املصري، ليكتروا يل داراً، فلما وصلت إىل النهر 
املذكور، جزت يف املعدية، ومل مينعين أحد، فوصلت إىل مدينة مايل حضرة ملك السودان، فرتلت عند 

 فوجدته قد اكترى يل داراً إزاء داره، مقربا، ووصلت إىل حملة البيضان، وقصدت حممد بن الفقيه،
وجاء صهره الفقيه املقرئ عبد الواحد بشمعة وطعام، مث جاء ابن الفقيه إيل من الغد . فتوجهت إليها

ومشس الدين بن النقويش، وعلي الزودي املراكشي، وهو من الطلبة، ولقيت القاضي مبايل عبد الرمحن، 
ولقيت الترمجان دوغا . كارم أخالق، بعث إيل بقرة يف ضيافتهجاءين وهو من السودان، حاج فاضل، له م

، وهو من أفاضل السودان وكبارهم، وبعث إيل بثور، وبعث إيل الفقيه "بضم الدال وواو وغني معجم " 
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عبد الواحد غرارتني من الفوين، وقرعة من الغريت، وبعث إيل ابن الفقيه األرز والفوين، وبعث إيل مشس 
وكان ابن الفقيه متزوجاً ببنت عم السلطان، . شكر اهللا حسن أفعاهلم. اموا حبقي أمت قيامالدين ضيافة وق

وأكلنا بعد عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع شيء شبه القلقاس، . فكانت تتفقدنا بالطعام وغريه
 وكنا فأصبحنا مجيعاً مرضى،. ، وهي عندهم مفضلة على سائر الطعام"بقاف والف وفاء " يسمى القايف 

فمات أحدنا، وذهبت أنا لصالة الصبح، فغشي علي فيها، وطلبت من بعض املصريني دواء مسهالً . ستة
، وهو "بفتح الباء املوحدة وتسكني الياء آخر احلروف وفتح الدال املهمل وراء " فأتى بشيء يسمى بيدر 

وعافاين . كلته مع صفراء كثريةعروق نبات، وخلطه باألنيسون والسكر، ولته باملاء فشربته، وتقيأت ما أ
  .ولكين مرضت شهرين. اهللا من اهلالك

  ذكر سلطان مالي

معناه السلطان، " بفتح امليم وسكون النون وفتح السني املهمل " وهو السلطان منسى سليمان، ومنسى 
 وسليمان امسه وهو ملك خبيل ال يرجى منه كبري عطاء، واتفق أين أقمت هذه املدة ومل أره بسبب

مرضي، مث إنه صنع له طعاماً برسم عزاء موالنا أيب احلسن رضي اهللا عنه، واستدعى األمراء والفقهاء 
والقاضي واخلطيب، وحضرت معهم فأتوا بالربعات وختم القرآن، ودعوا ملوالنا أيب احلسن رمحه اهللا، 

مه القاضي ودعوا املنسى سليمان، وملا فرغ من ذلك، تقدمت فسلمت على منسى سليمان، وأعل
احلمد هللا، : اشكر اهللا فقلت: يقول لك السلطان: واخلطيب وابن الفقيه حبايل، فأجام بلسام فقالوا يل

  .والشكر على كل حال

  ذكر ضيافتهم التافهة وتعظيمهم لها

    

. هوملا انصرفت بعث إيل الضيافة فوجهت إىل دار القاضي، وبعث القاضي ا مع رجاله إىل دار ابن الفقي

قم، قد جاءك قماش السلطان : فخرج ابن الفقيه من داره مسرعاً، حايف القدمني، فدخل علي وقال
فقمت، وظننت أا اخللع واألموال فإذا هي ثالثة أقراص من اخلبز وقطعة حلم بقري مقلو . وهديته

ظيمهم هلذا بالغريت وقرعة فيها لنب رائب، فعندما رأيتها ضحكت، وطال تعجيب من ضعف عقوهلم، وتع
  .الشيء احلقري

  ذكر كالمي للسلطان بعد ذلك وإحسانه إلي
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ودخل شهر رمضان، . وأقمت بعد بعث هذه الضيافة شهرين، مل يصل إيل فيهما شيء من قبل السلطان
وكنت خالل ذلك أتردد إىل املشور، وأسلم عليه، وأقعد مع القاضي واخلطيب، فتكلمت مع دوغا 

نده، وأنا أعرب عنك مبا جيب فجلس يف أوائل رمضان، وقمت بني يديه، وقلت له تكلم ع: الترمجان، فقال
فماذا . إين سافرت بالد الدنيا، ولقيت ملوكها، ويل ببالدك أربعة أشهر، ومل تضفين، وال أعطيتين شيئاً

: وقاالإين مل أرك، وال علمت بك فقام القاضي وابن الفقيه فردا عليه، : أقول عنك عند السالطني ؟ فقال

إنه قد سلم عليك، وبعثت إليه الطعام فأمر يل عند ذلك بدار أنزل ا، ونفقة جتري علي مث فرق على 
القاضي واخلطيب والفقهاء ماالً، ليلة سبع وعشرين من رمضان، يسمونه الزكاة وأعطاين معهم ثالثة 

  .وثالثني مثقاالً وثلثاً وأحسن إيل عند سفري مبائة مثقال ذهباً

  لوسه بقبتهذكر ج

وله قبة مرتفعة باا بداخل داره، يقعد فيها أكثر األوقات وهلا من جهة املشور طبقات ثالث من 
اخلشب، مغطاة بصفائح الفضة، وحتتها ثالث مغشاة بصفائح الذهب، أو هي فضة مذهبة، وعليها ستور 

خرج من شباك إحدى فإذا جلس أ. ملف فإذا كان يوم جلوسه بالقبة، رفعت الستور فعلم أنه جيلس
الطاقات شرابة حرير، قد ربط فيها منديل مصري مرقوم، فإذا رأى الناس املنديل، ضربت األطبال 

واألبواق، مث خيرج من باب القصر حنو ثالمثائة من العبيد، يف أيدي بعضهم القسي، ويف أيدي بعضهم 
لس أصحاب القسي كذلك مث الرماح الصغار والدرق، فيقف أصحاب الرماح منهم ميمنة وميسرة، وجي

  .يؤتى بفرسني مسرجني ملجمني، ومعهما كبشان، يذكرون أما ينفعان من العني

، "بفتح الفاء " وعند جلوسه خيرج ثالثة من عبيده مسرعني، فيدعون نائبه قنجاه موسى وتأيت الفرارية 
سرة يف املشور، ويقف دوغا وهم األمراء، ويأيت اخلطيب والفقهاء، فيقعدون أمام السلحدارية مينة وي

الترمجان على باب املشور، وعليه الثياب الفاخرة من الزردخانة وغريها، وعلى رأسه عمامة ذات حواٍش، 
هلم يف تعميمها صنعة بديعة، وهو متقلد سيفاً غمده من الذهب، ويف رجليه اخلف واملهاميز، وال يلبس 

صغريان أحدمها من ذهب، واآلخر من فضة، وأسنتهما ويكون يف يده رحمان . أحد ذلك اليوم خفاً غريه
  .من احلديد

وجيلس األجناد والوالة والفتيان ومسوفة وغريهم خارج املشور، يف شارع هنالك متسع، فيه أشجار 
وكل فراري بني يديه أصحابه بالرماح والقسي واألطبال واألبواق، بوقام من أنياب الفيلة، وآالت 

قصب والقرع وتضرب بالسطاعة، وهلا صوت عجيب وكل فراري له كنانة قد الطرب املصنوعة من ال
علقها بني كتفيه، وقوسه بيده، وهو راكب فرسه، وأصحابه بني مشاة وركبان ويكون بداخل املشور 
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حتت الطيقان رجل واقف، فمن أراد أن يكلم السلطان كلم دوغا، ويكلم دوغا لذلك الواقف، ويكلم 
  .الواقف السلطان

  ذكر جلوسه بالمشور

    

" وجيلس أيضاً يف بعض األيام باملشور، وهنالك مصطبة حتت شجرة هلا ثالث درجات، يسموا البنيب 

، وتفرش باحلرير، وجيعل املخاد عليها، "بفتح الباء املعقودة األوىل وكسر الثانية وسكون النون بينهما 
ن ذهب على قدر البازي، وخيرج السلطان من باب ويرفع الشطر، وهو شبه قبة من احلرير، وعليه طائر م

يف ركن القصر، وقوسه بيده، وكنانته بني كتفيه، وعلى رأسه شاشية ذهب، مشدودة بعصابة ذهب، هلا 
أطراف مثل السكاكني رقاق، طوهلا أزيد من شرب، وأكثر لباسه جبة محراء موبرة، من الثياب الرومية اليت 

 املغنون، بأيديهم قنابر الذهب والفضة، وخلفه حنو ثالمثائة من العبيد تسمى املطنفس، وخيرج بني يديه
وميشي مشياً رويداً، ويكثر التأين ورمبا وقف، فإذا وصل إىل البنيب وقف ينظر يف . أصحاب السالح

الناس، مث يصعد برفق، كما يصعد اخلطيب املنرب وعند جلوسه تضرب الطبول واألبواق واألنفار، وخيرج 
ن العبيد مسرعني، فيدعون النائب والفرارية، فيدخلون وجيلسون ويؤتى بالفرسني والكبشني ثالثة م

  .معهما، ويقف دوغا على الباب، وسائر الناس يف الشارع حتت األشجار

  ذكر تذلل السودان لملكهم

  وتتريبهم له وغير ذلك من أحوالهم 

منسى سليمان كي، : وحيلفون بامسه فيقولونوالسودان أعظم الناس تواضعاً مللكهم، وأشدهم تذلالً له 
فإذا دعا بأحدهم عند جلوسه بالقبة ليت ذكرناها، نزع املدعو ثيابه، ولبس ثياباً خلقة، ونزع عمامته، 
وجعل شاشسة وسخة، ودخل رافعاً ثيابه وسراويله إىل نصف ساقه، وتقدم بذلة ومسكنة، وضرب 

  . يسمع كالمهاألرض مبرفقيه ضرباً شديداً، ووقف كالراكع

وإذا كلم أحدهم السلطان، فرد عليه جوابه، كشف ثيابه عن ظهره، ورمى بالتراب على رأسه وظهره، 
وإذا تكلم السلطان يف جملسه . كما يفعل املغتسل باملاء، وكنت أعجب منهم، كيف ال تعمى أعينهم

دهم بني يديه، فيذكر بكالم، وضع احلاضرون عمائمهم عن رؤوسهم، وأنصتوا للكالم، ورمبا قام أح
فعلت كذا يوم كذا، وقتلت كذا يوم كذا، فيصدقه من علم ذلك وتصديقهم : أفعاله يف خدمته، ويقول

صدقت، أو شكره، : أن يرتع أحدهم وتر قوسهم، مث يرسلها، كما يفعل إذا رمى، فإذا قال له السلطان
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خربين الصاحب العالمة الفقيه أبو قال ابن جزي، وأ. نزع ثيابه وترب وتربع، وذلك عندهم من األدب
القاسم بن رضوان أعزه اهللا أنه ملا قدم احلاج موسى الوجنرايت رسوالً من منسى سليمان إىل موالنا أيب 
احلسن رضي اهللا عنه، كان إذا دخل الس الكرمي، محل بعض ناسه معه قفة تراب فيترب هلما قال له 

  .موالناً كالماً حسناً، كما يفعل ببالده

  ذكر فعله في صالة العيد وأيامه

    

وحضرت مبايل عيدي األضحى والفطر فخرج الناس إىل املصلى، وهو مبقربة من قصر السلطان، وعليهم 
الثياب البيض احلسان، وركب السلطان، وعلى رأسه الطيلسان والسودان ال يلبسون الطيلسان إال يف 

م يلبسونه يف سائر األيام وكانوا يوم العيد بني يدي العيد، ما عدا القاضي واخلطيب والفقهاء، فإ
السلطان، وهم يهللون ويكربون، وبني يديه العالمات احلمر من احلرير، ونصب عند املصلى خباء فدخل 
السلطان إليه وأصلح من شأنه مث خرج إىل املصلى، فقضيت الصالة واخلطبة، مث نزل اخلطيب، وقعد بني 

م كثري وهنالك رجل بيده رمح، يبني للناس بلسام كالم اخلطيب، وذلك يدي السلطان، وتكلم بكال
وجيلس السلطان يف أيام . وعظ وتذكري وثناء على السلطان، وحتريض على لزوم طاعته، وأداء حقه

اهليدين بعد العصر على البنيب ويأيت السلحدارية بالسالح العجيب من تراكش الذهب والفضة والسيوف 
 وأغمادها منه ورماح الذهب والفضة ودبابيس البلور، ويقف على رأسه أربعة من األمراء، احملالة بالذهب

يشردون الذباب، ويف أيديهم حلية من الفضة، تشبه ركاب السرج وجيلس الفرارية والقاضي واخلطيب 
ن، وعلى على العادة، ويأيت دوغا الترمجان بنسائه األربع وجواريه، وهن حنو مائة عليهن املالبس احلسا

رؤوسهن عصائب الذهب والفضة، فيها مفاتيح ذهب وفضة، وينصب لدوغا كرسي جيلس عليه، 
ويضرب باآللة اليت هي من قصب، وحتتها قريعات ويغين بشعر ميدح السلطان فيه، ويذكر غزواته 

هم جباب وأفعاله، ويغين النساء واجلواري معه، ويلعنب بالقسي، ويكون معه حنو ثالثني من غلمانه، علي
امللف واحلمر، ويف رؤوسهم الشواشي البيض وكل واحد منهم متقلد طبله يضربه مث يأيت أصحابه من 

الصبيان، فيلعبون ويتقلبون يف اهلواء كما يفعل السندي، وهلم يف ذلك رشاقة وخفة بديعة، ويلعبون 
ان له باإلحسان، فيأيت وعند ذلك يأمر السلط. بالسيوف أمجل لعٍب ويلعب دوغا بالسيف لعباً بديعاً

بصرة فيها مائتا مثقال من الترب، وينثر ما فيها على رؤوس الناس وتقوم الفرارية، فيرتعون يف قسيهم شكراً 
للسلطان وبالغد يعطى كل واحد منهم لدوغا عطاء على قدره ويف كل يوم مجعة بعد العصر، يفعل دوغا 

  .مثل هذا الترتيب الذي ذكرناه
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  ي إنشاد الشعراء للسلطانذكر األضحوكة ف

، وأحدهم جايل، وقد "بضم اجليم " وإذا كان يوم عيد، وأمت دوغا لعبه، جاء الشعراء، ويسمون اجلال 
دخل كل واحد منهم يف جوف صورة مصنوعة من الريش تشبه الشقشاق، وجعل هلا رأس من اخلشب 

.  اهليئة املضحكة، فينشدون أشعارهمله منقار أمحر كأنه رأس الشقشاق، ويقفون بني يدي السلطان بتلك

إن هذا البنيب الذي عليه جلس فوقه من : وذكر يل أن شعرهم نوع من الوعظ، يقولون فيه للسلطان
امللوك فالن، وكان من حسن أفعاله كذا، وفالن كان من أفعاله كذا، فافعل أنت من اخلري ما يذكر 

ع رأسه يف حجر السلطان، مث يصعد إىل أعلى البنيب مث يصعد كبري الشعراء على درج البنيب، ويض. بعدك
وأخربت أن . فيضع رأسه على كتف السلطان األمين، مث على كتفه األيسر، وهو يتكلم بلسام، مث يرتل

  .هذا الفعل مل يزل قدمياً عندهم قبل اإلسالم، فاستمروا عليه

كان قدم من بالد بعيدة، وقام بني حكاية وحضرت جملس السلطان يف بعض األيام، فأتى أحد فقهائهم، و
يدي السلطان، وتكلم كالماً كثرياً فقام القاضي فصدقه، مث صدقهما السلطان فوضع كل واحد منهم 

ال : أتعرف ما قالوه ؟ فقلت: عمامته عن رأسه، وترب بني يديه وكان إىل جانيب رجل من البيضان، فقال
ببالدهم، فخرج أحد صلحائهم إىل موضع اجلراد، فهاله إن الفقيه قد أخرب أن اجلراد وقع : أعرف فقال
فأجابته جرادة منها، وقالت إن البالد اليت يكثر فيها الظلم، يبعثنا اهللا لفساد . هذا جراد كثري: أمره، فقال

إين برئ من الظلم، ومن ظلم منكم عاقبته، : فصدقه القاضي والسلطان، وقال عند ذلك لألمراء. زرعها
وملا قال هذا الكالم، .  ومل يعلمين له، فذنوب ذلك الظامل يف عنقه، واهللا حسيبه وسائلهومن علم بظامل

  .وضع الفرارية عمائمهم عن رؤوسهم، وتربأوا من الظلم

    حكاية 

يا أهل املسجد، : وحضرت اجلمعة يوماً فقام أحد التجار من طلبة مسوفة، ويسمى بأيب حفص، فقال
ويت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما قال ذلك، خرج إليه أشهدكم أن منسى سليمان يف دع

منشاجو أيواالتن، : من ظلمك ؟ من أخذ لك شيئاً ؟ فقال: مجاعة رجال من مقصورة السلطان فقالوا له
يعين مشرفها أخذ مين ما قيمته ستمائة مثقال، وأراد أن يعطيين يف مقابلته مائة مثقال خاصة فبعث 

نه للحني فحضر بعد أيام، وصرفها للقاضي، فثبت للتاجر حقه فأخذه، وبعد ذلك عزل السلطان إليه ع
  .املشرف عن عمله

حكاية واتفق يف يوم إقاميت مبايل أن السلطان غضب على زوجته الكربى بنت عمه املدعوة بقاسا، ومعىن 
مسه على املنرب، وسجنها قاسا عندهم امللكة وهي شريكته يف امللك على عادة السودان، ويذكر امسها مع ا
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عند بعض الفرارية، ووىل يف مكاا زوجته األخرى بنجو، ومل تكن من بنات امللوك فأكثر الناس الكالم 
يف ذلك، وأنكروا فعله، ودخل بنات عمه على بنجو يهنئنها باململكة، فجعلن الرماد على أذرعهن، ومل 

دخل عليها بنات عمه يهنئنها بالسراح، وتربن على يتربن رؤوسهن مث إن السلطان سرح قاسا من ثقافها ف
فغضب على بنات عمه فخفن منه، واستجرن باجلامع فعفا . العادة فشكت بنجو إىل السلطان بذلك

عنهن، واستدعاهن، وعادن إذا دخلن على السلطان، أن يتجردن عن ثيان، ويدخلن عرايا، ففعلن 
غدواً وعشياً مدة سبعة أيام وكذلك يفعل كل من عفا ذلك ورضي عنهن، وصرن يأتني باب السلطان 

وصارت قاسا تركب كل يوم يف جواريها وعبيدها، وعلى رؤوسهم التراب، وتقف عند . عنه السلطان
املشور متنقبة ال يرى وجهها وأكثر األمراء الكالم يف شأا، فجمعهم السلطان يف املشور وقال هلم دوغا 

  .الكالم يف أمر قاسا، وأا أذنبت ذنباً كبرياًإنكم قد أكثرمت : على لسانه

فأخربت أن قاسا بعثتها إىل جاطل . تكلمي مبا عندك: مث أيت جبارية من جواريها مقيدة مغلولة، فقيل هلا
أنا ومجيع : ابن عم السلطان اهلارب عنه إىل كنربين، واستدعته ليخلع السلطان عن ملكه، وقالت له

فخافت . إن هذا ذنب كبري، وهي تستحق القتل عليه: ع األمراء ذلك قالواالعساكر طوع أمرك، فلما مس
قاسا من ذلك واستجارت بدار اخلطيب وعادم أن يستجريوا هنالك باملسجد، وإن مل يتمكن فبدار 
اخلطيب وكان السودان يكرهون منسى سليمان لبخله، وكان قبله منسى مغا، وقبل منسى مغا منسى 

 فاضالً حيب البيضان وحيسن إليهم، وهو الذي أعطى أليب إسحاق الساحلي يف يوم موسى، وكان كرمياً
واحد أربعة آالف مثقال، وأخربين بعض الثقات أنه أعطى ملدرك بن فقوص ثالثة آالف مثقال يف يوم 

  .واحد وكان جده سارق جاطه أسلم على يدي جد مدرك هذا

ل تلمسان، يعرف بابن شيخ اللنب، كان قد أحسن إىل حكاية وأخربين الفقيه مدرك هذا أن رجالً من أه
السلطان منسى موسى يف صغره بسبعة مثاقيل وثلث، وهو يومئذ صيب غري معترب، مث اتفق أن جاء إليه يف 

خصومة، وهو سلطان، فعرفه، وأدناه منه، حىت جلس معه على البنيب، مث قرره على فعله معه، وقال 
عله من اخلري ؟ فقالوا له احلسنة بعشر أمثاهلا، فأعطه سبعني مثقاالً، فأعطاه ما جزاء من فعل ما ف: لألمراء

عند ذلك سبعمائة مثقال وكسوة وعبيداً وخدماً، وأمره أن ال ينقطع عنه، وأخربين ذه احلكاية أيضاً ولد 
  .ابن شيخ اللنب املذكور، وهو من الطلبة يعلم القرآن مبايل

  سودانذكر ما استحسنته من أفعال ال

  وما استقبحته منها 
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ومنها مشول . فمن أفعاهلم احلسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس عنه، وسلطام ال يسامح أحداً يف شيء منه
ومنها عدم تعرضهم ملال من . األمن يف بالدهم، فال خياف املسافر فيها وال املقيم من سارق وال غاصب

ري املقنطرة، إمنا يتركونه بيد ثقة من البيضان، حىت يأخذه ميوت ببالدهم من البيضان، ولو كان القناط
مستحقه، ومنها مواظبتهم للصلوات، والتزامهم هلا يف اجلماعات، وضرم أوالدهم عليها، وإذا كان يوم 

ومن عادم أن يبعث كل إنسان . اجلمعة، ومل يبكر اإلنسان إىل املسجد، مل جيد أين يصلي لكثرة الزحام
ته، فيبسطها له مبوضع يستحقه ا، حىت يذهب إىل املسجد، وسجادام من سعف شجر غالمه بسجاد

يشبه النخل، وال مثر له، ومنها لباسهم الثياب البيض احلسان يوم اجلمعة، ولو مل يكن ألحدهم إال قميص 
القيود خلق غسله ونظفه وشهد به اجلمعة، ومنها عنايتهم حبفظ القرآن العظيم، وهم جيعلون ألوالدهم 

  .إذا ظهر يف حقهم التقصري يف حفظه، فال تفك عنهم حىت حيفظوه

ال أفعل حىت : أال تسرحهم ؟ فقال: ولقد دخلت على القاضي يوم العيد، وأوالده مقيدون، فقلت له
فقلت . حيفظوا القرآن، ومررت يوماً بشاب منهم حسن الصورة، عليه ثياب فاخرة، ويف رجله قيد ثقيل

ومن . إمنا قيد حىت حيفظ القرآن: ما فعل هذا ؟ أقتل ؟ ففهم عن الشاب وضحك وقيل يلملن كان معي، 
ولقد كنت . مساوئ أفعاهلم كون اخلدم واجلواري والبنات الصغار يظهرن للناس عرايا باديات العورات

 كل فإن عادة الفرارية أن يفطروا بدار السلطان، ويأيت. أرى يف رمضان كثرياً منهن على تلك الصورة
ومنها دخول النساء على . واحد منهم بطعامه، حتمله العشرون فما فوقهن من جواريه، وهن عرايا

السلطان عرايا غري مستترات، وتعري بناته، ولقد رأيت يف ليلة سبع وعشرين من رمضان حنو مائة جارية 
جعلهم التراب والرماد خرجن بالطعام من قصره عرايا، ومعهن بنتان له ناهدان ليس عليهما ستر، ومنها 

على رؤوسهم تأدباً ومنها ما ذكرته من األضحوكة يف إنشاد الشعراء، ومنها أن كثرياً منهم يأكلون 
  .اجليف والكالب واحلمري

  ذكر سفري عن مالي

وكان دخويل إليها يف الرابع عشر جلمادى األوىل سنة ثالث ومخسني، وخروجي عنها يف الثاين والعشرين 
وكان يل مجل . وقصدنا طريق ميمة. ورافقين تاجر يعرف بأيب بكر ابن يعقوب. أربع ومخسنيحملرم سنة 

ألن اخليل غالية األمثان، يساوي أحدها مائة مثقال، فوصلنا إىل خليج كبري خيرج من النيل، ال . أركبه
اخلليج ثلث الليل، ووصلنا . وذلك املوضع كثري البعوض، فال مير أحد به إال بالليل. جياز إال يف املراكب

  .والليل مقمر
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  ذكر الخيل التي تكون بالنيل

وملا وصلنا اخلليج رأيت على ضفته ست عشرة دابة ضخمة اخللقة، فعجبت منها، وظننتها فيلة لكثرا 
هي خيل : ما هذه الدواب ؟ فقال: فقلت أليب بكر ابن يعقوب. مث إين رأيتها دخلت يف النهر. هنالك

وهلا أعراف وأذناب، ورؤوسها كرؤوس اخليل، .  يف الرب، وهي أغلظ من اخليلالبحر، خرجت ترعى
ورأيت هذه اخليل مرة أخرى ملا ركبنا النيل من تنبكتو إىل كوكو، وهي تعوم . وأرجلها كأرجل الفيلة

وهلم حيلة يف . وخاف منها أهل املركب فقربوا من الرب لئال تغرقهم. يف املاء، وترفع رؤوسها وتنفخ
فإن . ها حسنة، وذلك أن هلم رماحاً مثقوبة، قد جعل يف ثقبها شرائط وثيقة، فيضربون الفرس منهاصيد

. صادفت الضربة رجله أو عنقه أنفذته، وجذبوه باحلبل حىت يصل إىل الساحل، فيقتلونه ويأكلون حلمه

من السودان حاج وكان نزولنا عند هذا اخلليج بقرية كبرية، عليها حاكم . ومن عظامها بالساحل كثري
  .، وهو ممن حج مع السلطان منسى موسى ملا حج"بفتح امليم والغني املعجم " فاضل يسمى فربامغا 

    حكاية 

أخربين فربامغا أن منسى موسى ملا وصل إىل هذا اخلليج، كان معه قاض من البيضان يكىن بأيب العباس، 
فلما وصلوا إىل ميمة، شكا إىل السلطان بأن . ويعرف بالدكايل، فأحسن إليه بأربعة آالف مثقال لنفقته

فاستحضر السلطان أمري ميمة، وتوعده بالقتل إن مل حيضر من . األربعة آالف مثقال سرقت له من داره
فدخل دار القاضي، واشتد . وطلب األمري السارق فلم جيد أحداً، وال سارق يكون بتلك البالد. سرقها

ما ضاع له شيء، وإمنا دفنها بيده يف ذلك املوضع، : ى جواريهفقالت له إحد. على خدامه، وهددهم
فأخرجها األمري، وأتى ا السلطان، وعرفه اخلرب، فغضب على القاضي، ونفاه . وأشارت له إىل املوضع

وإمنا مل يأكله الكفار . إىل بالد الكفار الذين يأكلون بين آدم، فأقام عندهم أربع سنني، مث رده إىل بلده
  .واألسود هو النضج بزعمهم. إن أكل األبيض مضر، ألنه مل ينضج:  ألم يقولونلبياضه،

حكاية قدمت على السلطان منسى سليمان مجاعة من هؤالء السودان الذين يأكلون بين آدم، معهم أمري 
وعادم أن جيعلوا يف آذام أقراطاً كباراً، وتكون فتحة القرط منها نصف شرب، ويلتحفون يف . هلم
فأكرمهم السلطان وأعطاهم يف الضيافة خادمة، . ويف بالدهم يكون معدن الذهب. الحف احلريرم

وأخربت أن عادم مىت ما . فذحبوها وأكلوها، ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها، وأتوا السلطان شاكرين
مث . كف والثديوذكر يل عنهم أم يقولون إن أطيب ما يف حلوم اآلدميات ال. وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك

، "بضم القاف وكسر الراء " رحلنا من هذه القرية اليت عند اخلليج، فوصلنا إىل بلدة قري منسا، وقري 
ومات يل ا اجلمل الذي كنت أركبه، فأخربين راعيه بذلك، فخرجت ألنظر إليه، فوجدت السودان قد 
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 خدميت ليشتريا يل مجالً بزاغري، فبعثت غالمني كنت استأجرما على. أكلوه كعادم يف أكل اجليف
. وأقام معي بعض أصحاب أيب بكر ابن يعقوب، وتوجه هو لينتظرنا مبيمة. وهي على مسرية يومني

  .فأقمت سبعة أيام، أضافين فيها بعض احلجاج ذه البلدة، حىت وصل الغالمان باجلمل

يا حممد بن بطوطة ملاذا : أن إنساناً يقول يلحكاية ويف أيام إقاميت ذه البلدة رأيت ليلة فيما يرى النائم ك
مث رحلت إىل . ال تقرأ سورة يس يف كل يوم ؟ فمن يومئذ ما تركت قراءا كل يوم، يف سفر وال حضر

  .فرتلنا على آبار خبارجها" بكسر امليم األول وفتح الثاين " بلدة ميمة 

املعلوة وسكون النون وضم الباء املوحدة وضبط امسها بضم التاء " مث سافرنا منها إىل مدينة تنبكتو 
وأكثر سكاا مسوفة . ، وبينها وبني النيل أربعة أميال"وسكون الكاف وضم التاء املعلوة الثانية وواو 

حضرت عنده يوماً، وقد قدم أحد مسوفة أمرياً على مجاعة، . أهل اللثام، وحاكمها يسمى فربا موسى
. ها مصبوغة، وأجلسه على درقة، ورفعه كرباء قبيلته على رؤوسهمفجعل عليه ثوبا وعمام وسرواالً، كل

وذه البلدة قرب الشاعر املفلق أيب إسحاق الساحلي الغرناطي املعروف ببلده بالطوجين، وا قرب سراج 
  .الدين بن الكويك، أحد كبار التجار من أهل اإلسكندرية

    حكاية 

سراج الدين هذا، بربكة احلبش خارج مصر، وا يرتل كان السلطان منسى موسى ملا حج، نزل بروض ل
وبعث معهم سراج الدين . واحتاج إىل مال، فتسلفه من سراج الدين، وتسلف منه أمراؤه أيضاً. السلطان

فلما وصل تنبكتو . فتوجه سراج الدين بنفسه القتضاء ماله، ومعه ابن له. وكيله يقتضى املال، فأقام مبايل
. فتكلم الناس يف ذلك، واموا أنه سم. ساحلي، فكان من القدر موته تلك الليلةأضافه ابو إسحاق ال

. فلو كان فيه سم لقتلنا مجيعاً، لكنه انقضى أجله. إين أكلت معه ذلك الطعام بعينه: فقال هلم ولده

 ومن تنبكتو ركبت النيل يف مركب صغري. ووصل الوايل إىل مايل، واقتضى ماله، وانصرف إىل ديار مصر

وكنا نرتل كل ليلة بالقرى، فنشتري ما حنتاج إليه من الطعام والسمن، بامللح . منحوت من خشبة واحدة
مث وصلت إىل بلد أنسيت امسه، له أمري فاضل حاج يسمى فربا سليمان، . وبالعطريات وحبلي الزجاج
ل منه وال أضخم ال يتعاطى أحد الرتع يف قوسه، ومل أر يف السودان أطو. مشهور بالشجاعة والشدة

جسماً، واحتجت ذا البلدة إىل شيء من الذرة، فجئت إليه، وذلك يوم مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فأخذت لوحاً كان بني يديه، . وكان معه فقيه يكتب له. وسلم فسلمت عليه، وسألين عن مقدمي

وناولت الفقيه اللوح . زاد، والسالمإنا حنتاج إىل شيء من الذرة لل: يا فقيه، قل هلذا األمري: وكتبت فيه
فأخذ بيدي، وأدخلين إىل . فقرأه جهراً، وفهمه األمري. يقرأ ما فيه سراً، ويكلم األمري يف ذلك بلسانه

مشوره، وبه سالح كثري من الدرق والقسي والرماح، ووجدت عنده كتاب املدهش البن اجلوزي، 
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  .فجعلت أقرأ فيه

، وهو ماء فيه "بفتح الدال املهمل وسكون القاف وضم النون وواو " و مث أيت مبشروب هلم يسمى الدقن
ألم إن شربوا املاء خالصاً أضر م، . جريش الذرة خملوط بيسري عسل أو لنب، وهم يشربونه عوض املاء

مث أيت ببطيخ أخضر فأكلنا منه، ودخل غالم مخاسي فدعاه . وإن مل جيدوا الذرة خلطوه بالعسل أو اللنب
. أقم حىت يأيت الطعام: فأخذته وأردت االنصراف، فقال. هذا ضيافتك، واحفظه لئال يفر: ل يلوقا

فوجه . فبينما حنن يف ذلك، إذ مسعنا صراخاً بداره. وجاءت إلينا جارية له دمشقية عربية، فكلمتين بالعريب
ين ال أحب البكاء، فتعال إ: اجلارية لتعرف خرب ذلك، فعادت إليه، فأعلمته أن بنتاً له قد توفيت، فقال

ال أركبه، وأنت : فقلت. إركب: فأيت بالفرس فقال يل. وله على ساحله ديار. منش إىل البحر، يعين النيل
  .وودعته وانصرفت. وأيت بالطعام فأكلنا. فمشينا مجيعاً، ووصلنا إىل دياره على النيل. ماش

مث سرت إىل مدينة . طانيه باٍق عندي إىل اآلنوالغالم الذي أع. ومل أر يف السودان أكرم منه وال أفضل
فيها األرز الكثري . كوكو، وهي مدينة كبرية على النيل، من أحسن مدن السودان وأكربها وأخصبها

وتعامل أهلها يف البيع والشراء بالودع، . واللنب والدجاج والسمك، وا الفقوس العناين الذي ال نظري له
وأضافين ا حممد بن عمر، من أهل مكناسة، وكان ظريفاً . و شهروأقمت ا حن. وكذلك أهل مايل

وأضافين ا احلاج حممد الوجدي التازي، وهو ممن دخل . مزاحاً فاضالً، وتويف ا بعد خروجي عنها
  .اليمن، والفقيه حممد الفياليل إمام مسجد البيضان

    

بضم " دليلهم ومقدمهم احلاج وجني . سينيمث سافرت منها برسم تكدا يف الرب، مع قافلة كبرية للغدام
. وكان يل مجل لركويب، وناقة حلمل الزاد. ، ومعناه الذئب بلسان السودان"الواو وتشديد اجليم املعقودة 

فأخذ احلاج وجني ما كان عليها، وقسمه على أصحابه، فتوزعوا . فلما رحلنا أول مرحلة وقفت الناقة
وعطش غالمي . هل تاديل، فأىب أن يرفع من ذلك شيئاً كما فعل غريهوكان يف الرفقة مغريب من أ. محله

وضبطها بفتح " مث وصلنا إىل بالد بردامة، وهي قبيلة من الرببر . يوماً، فطلبت منه املاء، فلم يسمح به
وال تسري القوافل إال يف ". الباء املوحدة وسكون الراء وفتح الدال املهمل وميم مفتوح وتاء تأنيث 

م غريبة الشكل، . واملرأة عندهم يف ذلك أعظم شأناً من الرجل. مخفاروهم رحالة ال يقيمون، وبيو
ويقيمون أعواداً من اخلشب، ويضعون عليها احلصر، وفوق ذلك أعواد مشتبكة، وفوقها اجللود أو ثياب 

 أر يف البالد من يبلغ ومل. ونساؤهم أمت النساء مجاالً، وأبدعهن صوراً، مع البياض الناصع والسمن. القطن
وطعامهن حليب البقر وجريش الذرة، يشربنه خملوطاً باملاء غري مطبوخ، عند املساء . مبلغهن يف السمن

. ومن أراد التزوج منهن، سكن ن يف أقراب البالد إليهن، وال يتجاوز ن كوكو وال أيواالتن. والصباح
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واجتهدنا يف السري إىل أن وصلنا إىل مدينة . بة الصفراءوأصابين املرض يف هذه البالد، الشتداد احلر وغل
ونزلت ا يف جوار ". وضبطها بفتح التاء املعلوة والكاف املعقودة والدال املهمل مع تشديده " تكدا 

وأضافين قاضيها أبو إبراهيم إسحاق اجلانايت، وهو من األفاضل، . شيخ املغاربة سعيد بن علي اجلزويل
وديار تكدا مبنية باحلجارة احلمر، وماؤها جيري على معادن النحاس، . حممد املسويفوأضافين جعفر بن 

ويباع حبساب عشرين . فيتغري لونه وطعمه بذلك، وال زرع ا إال يسري من القمح، يأكله التجار والغرباء
داً مبثقال وتباع الذرة عندهم حبساب تسعني م. مداً من أمدادهم مبثقال ذهب، ومدهم ثلث املد ببالدنا

  .وعقارا تقتل من كان صبياً مل يبلغ، وأما الرجال فقلما تقتلهم. وهي كثرية العقارب. ذهب

وال . ولقد لدغت يوماً وأنا ا ولداً للشيخ سعيد بن علي عند الصبح فمات حلينه، وحضرت جنازته
ا من حسان الثياب يسافرون كل عام إىل مصر، وجيلبون من كل ما . شغل ألهل تكدا غري التجارة

وال . وألهلها رفاهية وسعة بال، ويتفاخرون بكثرة العبيد واخلدم، وكذلك أهل مايل وأيواالتن. وسواها
  .يبيعون املعلمات منهن إال نادراً وبالثمن الكثري

حكاية أردت ملا دخلت تكدا شراء خادم معلمة فلم أجدها، مث بعث إيل القاضي أبو إبراهيم خبادم لبعض 
إن دللتين : مث إن صاحبها ندم ورغب يف اإلقالة، فقلت له. به، فاشتريتها خبمسة وعشرين مثقاالًأصحا

فدلين على خادم لعلي أغيول، وهو املغريب التاديل الذي أىب أن يرفع شيئاً من أسبايب . على سواها أقلتك
 خرياً من األوىل، فاشتريتها منه، وكانت. حني وقعت ناقيت، وأىب أن يسقي غالمي املاء حني عطش

فأبيت اال أن . مث ندم هذا املغريب على بيع اخلادم، ورغب يف اإلقالة، وأحل يف ذلك. وأقلت صاحيب األول
  .مث أقلته بعد. أجازيه بسوء فعله، فكاد أن جين أو يهلك أسفاً

  ذكر معدن النحاس

ويفعل ذلك . يسبكونه يف دورهمومعدن النحاس خبارج تكدا حيفرون عليه يف األرض، ويأتون إىل البلد، ف
فإذا سبكوه حناساً أمحر، صنعوا منه قضباناً يف طول شرب ونصف، بعضها رقاق، . عبيدهم وخدمهم

فتباع الغالظ منها حبساب أربعمائة قضيب مبثقال ذهب، وتباع الرقاق حبساب ستمائة . وبعضها غالظ
ب، ويشترون بغالظها العبيد واخلدم والذرة وهي صرفهم، يشترون برقاقها اللحم واحلط. وسبعمائة مثقال
وحيملون النحاس منها إىل مدينة كوبر من بالد الكفار، وإىل زغاي، وإىل بالد برنو، . والسمن والقمح

وأهلها مسلمون، هلم ملك امسه إدريس، ال يظهر للناس، وال . وهي على مسرية أربعني يوماً من تكدا
  .يكلمهم إال من وراء حجاب
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وحيمل النحاس أيضاً منها إىل جوجرة . البالد يؤتى باجلواري احلسان والفتيان وبالثياب اسدةومن هذه 
  .وبالد املورتيني وسواها

  ذكر سلطان تكدا

    

ويف أيام إقاميت ا، توجه القاضي أبو إبراهيم، واخلطيب حممد، واملدرس أبو حفص، والشيخ سعيد بن 
، وكان على مسرية "بكسر اهلمزة وزاي والف وراء " سمى إزار علي، إىل سلطان تكدا، وهو بربري ي

يوم منها، ووقعت بينه وبني التكركري، وهو من سالطني الرببر أيضاً منازعة، فذهبوا إىل اإلصالح 
فجاء إيل راكباً . فاكتريت دليالً وتوجهت إليه، وأعلمه املذكورون بقدومي. فأردت أن ألقاه. بينهما

  .لك عادمفرساً دون سرج، وت

وقد جعل عوض السرج طنفسة محراء بديعة، وعليه ملحفة وسراويل وعمامة، كلها زرق، ومعه أوالد 
وأنزلين . وسأل عن حايل ومقدمي، فأعلم بذلك. فقمنا إليه، وصافحناه. أخته، وهم الذين يرثون ملكه

سفود، وقعب من حليب وبعث برأس غنم مشوي يف ال. ببيت من بيوت اليناطبني، وهم كالوصفان عندنا
وكانت أمه تبعث لنا احلليب بعد . وكان يف جوارنا بيت أمه وأخته، فجاءتا إلينا، وسلمتا علينا. البقر

واقمت . وأما الطعام فال يأكلونه وال يعرفونه. العتمة، وهو وقت حلبهم، ويشربونه ذلك الوقت وبالغدو
وأحسن إيل بناقة وعشرة . ند الصباح واملساءويف كل يوم يبعث بكبشني مشويني، ع. عندهم ستة أيام

  .مثاقيل من الذهب، وانصرفت عنه، وعدت إىل تكدا

  ذكر وصول األمر الكريم إلي

وملا عدت إىل تكدا، وصل غالم احلاج حممد بن سعيد السجلماسي، بأمر موالنا أمري املؤمنني وناصر 
  .فقبلته وامتثلته على الفور. رته العليةالدين املتوكل على رب العاملني آمراً يل بالوصول إىل حض

ورفعت زاد سبعني . وثلث، وقصدت السفر إىل توات. واشتريت مجلني لركويب بسبعة وثالثني مثقاالً
ليلة، إذ ال يوجد الطعام فيما بني تكدا وتوات، وإمنا يوجد اللحم واللنب والسمن يشترى باألثواب، 

شعبان سنة أربع ومخسني، يف رفقة كبرية، فيهم جعفر وخرجت من تكدا يوم اخلميس احلادي عشر ل
. ويف الرفقة حنو ستمائة خادم. التواين، وهو من الفضالء، ومعنا الفقيه حممد بن عبد اهللا قاضي تكدا

فوصلنا إىل كاهر من بالد السلطان الكركري، وهي أرض كثرية األعشاب، يشتري ا الناس من برابرها 
ودخلنا منها إىل برية ال عمارة ا وال ماء، وهي . حيمله أهل توات إىل بالدهمالغنم، ويقددون حلمها، و
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  .مسرية ثالثة أيام

ووصلنا إىل املوضع الذي يفترق . مث سرنا بعد ذلك مخسة عشر يوماً يف برية ال عمارة ا، أال أن ا املاء
 على احلديد، فإذا غسل به وهنالك أحساء ماء جيري. به طريق غات اآلخذ إىل ديار مصر وطريق توات

  .الثوب األبيض اسود لونه

    

وسرنا من هنالك عشرة أيام، ووصلنا إىل بالد هكار، وهم طائفة من الرببر ملثمون ال خري عندهم، 
وكان وصولنا إىل بالدهم يف شهر . ولقينا أحد كربائهم، فحبس القافلة حىت غرموا له أثواباً وسواها

ه وال يعترضون القوافل، وإذا وجد سراقها املتاع بالطريق يف رمضان مل وهم ال يغربون في. رمضان
وسرنا يف بالد هكار شهراً، وهي قليلة النبات، . يعرضوا له، وكذلك مجيع من ذه الطريق من الربابر

فأخربونا بأخبار . ووصلنا يوم عيد الفطر إىل بالد برابر، أهل لثام كهؤالء. كثرية احلجارة، طريقها وعر
فخاف أهل القافلة من . بالدنا، وأعلمونا أن أوالد خراج وابن يغمور خالفوا، وسكنوا تسابيت من توات

، وهي من أكرب قرى توات، وأرضها رمال وسباخ، ومثرها "بضم الباء املوحدة " مث وصلنا إىل بودا . ذلك
 وال زيت، وإمنا جيلب وال زرع ا وال مسن. كثري ليس بطيب، لكن أهلها يفضلونه على مثر سجلماسة

وأكل أهلها التمر واجلراد، وهو كثري عندهم، خيتزنونه كما خيتزن التمر، . هلا ذلك من بالد املغرب
وأقمنا ببودا أياماً . ويقتاتون به، وخيرجون إىل صيده قبل طلوع الشمس، فإنه ال يطري إذ ذاك ألجل الربد

وخرجت منها يف ثاين ذي احلجة، . إىل مدينة سجلماسةمث سافرنا يف قافلة، ووصلنا يف أوسط ذي القعدة 
ولقد رأيت الطرق الصعبة والثلج الكثري ببخارى . وذلك أوان الربد الشديد، ونزل بالطريق ثلج كثري

ووصلنا ليلة عيد األضحى إىل دار . ومسرقند وخراسان وبالد األتراك، فلم أر أصعب من طريق أم جنيبة
د األضحى، مث خرجت، فوصلت إىل حضرة فاس، حضرة موالنا أمري الطمع، فأقمت هنالك يوم عي

املؤمنني أيده اهللا، فقبلت يده الكرمية وتيمنت مبشاهدة وجهه املبارك، وأقمت يف كنف إحسانه بعد طول 
واهللا تعاىل يشكر ما أوالنيه من جزيل إحسانه، وسابغ امتنانه، ويدمي أيامه، وميتع املسلمني بطول . الرحلة
وكان الفراغ من . وههنا انتهت الرحلة املسماة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار. بقائه

  .تقييدها يف ثالث ذي احلجة عام ستة ومخسني وسبعمائة

انتهى ما خلصته من تقييد الشيخ أيب عبد اهللا : واحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى قال ابن جزي
رحال : ومن قال. وال خيفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر. هللاحممد بن بطوطة، أكرمه ا

واختذ حضرة فاس مقراً ومستوطناً بعد طول جوالنه، ملا . هذه امللة مل يبعد، ومل جيعل بالد الدنيا للرحلة
دين حتقق أن موالنا، أيده اهللا، أعظم ملوكها شأناً، وأعمهم فضائل، وأكرمهم إحساناً، وأشدهم بالوار
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فيجب على مثلي أن حيمد اهللا تعاىل، ألن وفقه يف . عليه عناية، وأمتهم مبن ينتمي إىل طلب العلم محاية
إا . أول حاله وترحاله الستيطان هذه احلضرة اليت اختارها هذا الشيخ، بعد رحلة مخسة وعشرين عاماً

ة على خدمة موالنا أمري املؤمنني، ويبقي واهللا تعاىل يرزقنا اإلعان. لنعمة ال يقدر قدرها، وال يوىف شكرها
اللهم وكما فضلته . علينا ظل حرمته ورمحته، وجيزيه عنا معشر الغرباء املنقطعني إليه أفضل جزاء احملسنني

على امللوك بفضيليت العلم والدين، وخصصته باحللم والعقل الرصني، فمد مللكه أسباب التأييد والتمكني، 
يز والفتح املبني، وأجعل امللك يف عقبه إىل يوم الدين، وأره قرة العني يف نفسه وعرفه عوارف النصر العز

وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا وموالنا حممد خامت النبيني، . وبنيه وملكه ورعايته، يا أرحم الرامحني
  .واحلمد هللا رب العاملني. وإمام املرسلني

   ومخسني وسبعمائةلفراغ من تأليفها يف شهر صفر عام سبعة
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